
  تم تصدیر ھذا الكتاب آلیا بواسطة المكتبة الشاملة 

  المختار من صحیح األحادیث واآلثار: الكتاب 
محمد بن یحیى بن حسین الحوثي حفظھ اهللا : المؤلف 

تعالى

ولیس القران بفریضھ، قال اللَّھ سبحانھ : قال الحسن ومحمد
آل [}اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًلا َوِللَِّھ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن{: وتعالى
قارنًا، وال متمتعًا، وقال فیمن تمتع بالعمرة : ، ولم یقل]97:عمران

، ففعل ذلك عندنا ]196:البقرة[}َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي{: إلى الحج
واسع، وأما ماأجمع علیھ أھل البیت فھو التمتع، فیكون قد جمع اللَّھ 

  .لھ الحج والعمرة
ھما واجبان، ألن اللَّھ : (ل علي بن أبي طالب صلى اللَّھ علیھوقا

  ]).196:البقرة[}َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَِّھ{: عز وجل یقول
أحب إلینا لمن قرن العمرة والحج أن یسوق بدنة من : وقال محمد

حیث یحرم وإن لم یمكنھ السیاق فالتمتع بالعمرة إلى الحج أحب 
اإلفراد، وعلى ذلك مضى علماء آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا إلینا من 

  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كانوا یختارون التمتع على اإلفراد
سمعت محمد بن علي بن جعفر َعَلْیھ السَّالم وقد سئل : قال محمد

  .التمتع: عن اإلفراد، والتمتع أیھما أفضل ؟ قال
أي شيء : ، قلتوسألت إسماعیل بن موسى بن جعفر: قال محمد

حججت معھ فذكر كذا، : سمعت من أبیك في متعة الحج ؟ فقال
سبع عشرة حجة كلھا یدخل متمتعًا، : وكذا حجة، أحسبھ، قال

لو حججت مائة : وروى محمد بإسناده عن أبي جعفر َعَلْیھ السَّالم
  .حجة ماحججت إال متمتعًا

اهللا بن قلت لعبد: وعن طلحة بیاع السابري، قال]: 1/191[وفیھ 
  .الحسن إني لم أحج قط، فكیف أصنع فأمرني بالتمتع إلى الحج

* * * * * * * * * *  
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  باب أشھر الحج
الینبغي للحاج أن یھل بالحج في ]: 168ص 2ج[في شرح التجرید 

شوال، والقعدة، والعشر األول من : غیر أشھر الحج، وأشھر الحج
األشھر فقد أخطأ ولزمھ  ذي الحجة، ومن أھل بالحج في غیر ھذه

  .مادخل فیھ وھذا كلھ منصوص علیھ في األحكام
ماذھبنا إلیھ من أن أشھر الحج شوال، وذو القعدة، والعشر األول 
من ذي الحجة قد رواه أبو العباس الحسني رحمھ اهللا بإسناده في 

النصوص، عن علي َعَلْیھ السَّالم، الخالف فیھ بین الفقھاء إال في 
اشر من ذي الحجة، فمن الناس من ذھب إلى أنھ لیس من الیوم الع

أشھر الحج، وجعل آخرھا التاسع من ذي الحجة، والصحیح ما 
ذھبنا إلیھ، ألنھ الخالف أن لیلة النحر یجوز الوقوف فیھا، 

والوقوف معظم الحج باإلجماع، وطواف الزیارة وقتھ یوم النحر، 
ود في أشھر فصح بذلك أن الیوم العاشر من ذي الحجة معد

  ().الحج
ومن أحرم للحج قبل أشھر : وقال القاضي زید رحمھ اهللا في الشرح

الحج، فقد أساء وتعدى، والخالف فیھ، واألصل في ذلك قولھ 
والمراد بھ أن أعمال ] 197:البقرة[}اْلَحجُّ َأْشُھٌر َمْعُلوَماٌت{: تعالى

یھا منھي الحج سبیلھا أن تكون في أشھر معلومات فتقدم اإلحرام عل
  .عنھ، واختلف في انعقاد اإلحرام الواقع في غیرھا

* * * * * * * * * *  
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  باب فیما البد لھ من أعمال الحج والعمرة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 227ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  .الحج عرفات، والعمرة الطواف بالبیت: السَّالم، قال



وال خالف أن من قضى نسكھ ]: 164ص 2ج[وفي شرح التجرید 
غیر محرم الیكون حاجًا، وكذلك الخالف أن من فاتھ الوقوف 
بعرفة بطل حجھ وأنھ الیجبر بغیره إال شیئًا یحكى عن بعض 

اإلمامیة أن الوقوف بالمشعر یجزي، واإلجماع یحجھم، وكذلك 
  )).الحج عرفة: ((قول النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

وكذلك ال خالف في أن طواف ]: 165ص 2ج[وقال َعَلْیھ السَّالم 
الزیارة الیجبر بدم وأن اإلتیان بھ واجب یدل على ذلك قول اهللا 

ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُھْم َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیِت {: تعالى
  ].29:الحج[})29(اْلَعِتیِق

وه إال أنھ قال في طواف الزیارة لمن نح: وفي شرح القاضي زید
الخالف أنھ إن عاد إلى بلده لزمھ أن یرجع حتى یأتي بھ، : تركھ

  )).الحج عرفات: ((وإنھ الخالف أن الحج الیفوت بفواتھ لقولھ
: قال الحسن بن یحیى َعَلْیھ السَّالم]: 1/213[وفي الجامع الكافي 

آلھ وَسلَّم على وجوب طواف أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو
الزیارة وھو طواف النساء الذي لیس معھ سعي، وإن النساء التحل 

  .للحاج حتى یطوفھ
* * * * * * * * * *  
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  باب اإلحرام
إذا توجھت إلى : في منسك الحج لإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم

كره كثیرًا، وقلة مكة إن شاء اللَّھ تعالى فعلیك بتقوى اهللا تعالى وذ
الكالم إال في خیر، فإن من تمام الحج والعمرة أن یحفظ الرجل 

َفَلا َرَفَث َوَلا ُفُسوَق َوَلا ِجَداَل ِفي {: نفسھ كما قال تعالى فإنھ قال
ھو الكذب، : ھو الجماع، والفسوق: والرفث] 197:البقرة[}اْلَحجِّ

والمفاخرة فعلیك ھو من قول الرجل الواهللا، وبلى واهللا، : والجدال
بورع یحجزك عن معاصي اهللا تعالى وحلم تملك بھ غضبك، 

وحسن الصحبة لمن صحبك، والقوة إال باهللا فإذا أتیت العقیق إن 



شاء اللَّھ تعالى فانتف إبطك، وقلم أظفارك، وأطل عانتك، 
والیضرك بأیھا بدأت ثم اغتسل، والبس ثوبك، ولیكن فراغك من 

س، فإن ذلك من السنة، فإذا صلیت الظھر ذلك كلھ عند زوال الشم
اللھم إني أرید : وأنت ترید اإلحرام حین تنصرف من الظھر، تقول

أحرم لك بالحج : الحج فیسره لي، وإن لم تكن حجة فعمرة، وقل
شعري، وبشري، ولحمي، ودمي من النساء، والطیب ابتغي بذلك 

ك التي وجھك الكریم، والدار اآلخرة، ومحلي حیث حبستني بقدرت
  .قدرت علي
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، ]1/356:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: حدَّثنا عباد بن یعقوب، قال: وحدَّثنا محمد، قال]: 2/679:الرأب[

: حدَّثنا یحیى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال
سك زید َعَلْیھ إذا أردت مكة إن شاء اللَّھ وذكر قریبًا مما في من

وال تحرم إال في دبر صالة فریضة : السَّالم إلى قولھ َعَلْیھ السَّالم
كانت أو نافلة غیر أن ذلك أحب إلي أن تحرم في دبر صالة 

الظھر، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك، ثم ائت المسجد فصل فیھ، 
اللھم إني أرید التمتع بالعمرة إلى الحج، : ثم قل في دبر صالتك

لي، وأعني علیھ، وتقبلھ مني، اللھم فإن حبستني، فأنا حل  فیسره
  .حیث حبستني لقدرك الذي قدرت علي
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إذا أردت إن ]: 273ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
شاء اللَّھ فرض الحج على نفسك والدخول فیھ بفعلك فلیكن ذلك في 

ضع الذي یدعى الشجر أشھر الحج فأِت ذا الحلیفة ؛ وھو المو
الموضع الذي أحرم فیھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 



فاغتسل لما ترید من فرض الحج على نفسك، وفرضك لھ فھو 
الدخول فیھ، والدخول فیھ فھو اإلھالل بھ، واإلھالل بھ فھو 

ْعُلوَماٌت اْلَحجُّ َأْشُھٌر َم{: اإلحرام لھ، وذلك قول اللَّھ تبارك وتعالى
َفَمْن َفَرَض ِفیِھنَّ اْلَحجَّ َفَلا َرَفَث َوَلا ُفُسوَق َوَلا ِجَداَل ِفي 

فإذا اغتسلت، وكنت في وقت صالة فریضة ] 197:البقرة[}اْلَحجِّ
اللھم إني أرید : فصل ما أوجب اللَّھ علیك منھا، فإذا سلمت، فقل

ریًا الحج رغبة مني فیما رغبت فیھ منھ، ولطلب ثوابك، وتح
لرضاك فیّسره لي، وبلغني فیھ أملي، في دنیاي، وآخرتي، واغفر 
لي ذنبي، وامُح عني سیئاتي، وقني شر سفري، واخلفني بأحسن 

الخالفة في ولدي، وأھلي ، ومالي، ومحّلي حیث حبستني أحرم لك 
شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وما أقّلت األرض مني ، ونطق 

لبیك اللھم لبیك، لبیك : لبي ثم تقوللك بھ لساني، وعقد لك علیھ ق
الشریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الشریك لك لبیك 
ذا المعارج لبیك، وضعت لعظمتك السموات كنفیھا، وسبحت لك 

األرض ومن علیھا، إیاك قصدنا بأعمالنا، ولك أحرمنا بحجنا، فال 
  .تخیب عندك آمالنا، والتقطع منك رجاءنا
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ثم تنھض خارجُا نحو مكة، وكذلك إن كنت قد صلیت ماعلیك من 
الفریضة، فصّل في المسجد ركعتین، ثم قل من القول ماذكرت لك، 

ثم سر حتى تستوي بك البیداء، وأنت تسبح في طریقك، وتھلل، 
وتكبر، وتقرأ القرآن، وتستغفر اللَّھ، وتخلص لربك النیة، وتتوب 

، وتحذر الرفث، والفسوق، والجدال، إلى اللَّھ سبحانھ من الخطیة
  .والكذب فإنھ من الفسوق
ومن انتھى إلى بعض ھذه ]: 171ص 2ج[وفي شرح التجرید قال 

  .المواقیت، وأراد اإلحرام اغتسل
والغسل سنة ولو كان جنبًا، أو محدثًا فلم : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم

: بس ثوبیھیجد الماء أجزاه تیمم واحد لصالتھ وإلحرامھ، ثم ل



القمیص، والسراویل، والمقنعة جمیع : رداء، ومئزرًا، والمرأة تلبس
  .ذلك منصوص علیھ في األحكام في مواضع متفرقھ

، ]1/375:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
علي بن حسن، عن علي بن جعفر، عن أخیھ ]: 1/24:الرأب[

ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، موسى بن جعفر، عن أبیھ أن النبي َصلَّ
وعلي بن أبي طالب، والحسن، والحسین، وعلي بن الحسین كانوا 

  .یحرموا في ثیاب غالظ فإذا حلوا تصدقوا بھا
* * * * * * * * * *  
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  فصل في التلبیة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 225ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

لبیك اللھم لبیك، : ((ة النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمأن تلبی: السَّالم
لبیك الشریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الشریك 

  )).لك
إن شئت اقتصرت على ذلك، وإن : قال زید بن علي َعَلْیھما السَّالم
  .شئت زدت علیھ كل ذلك حسن

نا السید أبو وأخبر: وفي شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اهللا
حدَّثني : أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق، قال: العباس رحمھ اهللا، قال

حدَّثنا نصر بن : حدَّثنا المحاربي، قال: علي بن محمد النخعي، قال
حدَّثني أبو خالد، : حدَّثنا إبراھیم بن الزبرقان، قال: مزاحم، قال

أبي حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن : قال
: تلبیة النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: (طالب َعَلْیھم السَّالم أنھ قال

  )).لبیك اللھم لبیك، لبیك الشریك لك((
إن شئت اقتصرت، وإن شئت زدت علیھ كل ذلك : قال زید بن علي

  .حسن
أجمع آل رسول اللَّھ : قال الحسن]: 197ص[وفي الجامع الكافي 

ھ َوآلھ وَسلَّم على أنھ جائز أن یزید في التلبیة غیر َصلَّى اهللا َعَلْی



لبیك اللھم لبیك، لبیك الشریك لك لبیك، : األربع التي رویت یعني
إن الحمد والنعمة لك والملك، الشریك لك، وأمروا بالزیادة، ولم 

  .ینكروا مازاد على األربع، وإن األربع تجزي من لزمھا
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لبیك اللھم لبیك، : ثم لبھ، وقل: َلْیھ السَّالموفي منسك زید بن علي َع
الشریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الشریك لك، إن 
شئت أجزاك، وإن شئت ألحقت لبیك ذا المعارج لبیك، لبیك داٍع 
إلى دار السالم لبیك، لبیك غفار الذنوب لبیك، لبیك بحجة تمامھا 

لبیك، لبیك تبدأ المعاد  وأجرھا علیك، لبیك مرھوب مرغوب إلیك
إلیك لبیك، لبیك تستغني ونفتقر إلیك لبیك، لبیك أھل التلبیة لبیك، 

لبیك اذا الجالل واإلكرام لبیك، لبیك ذا النعمى والفضل الحسن 
الجمیل، وقد تجزیك التلبیة األولى، ویكون ھذا األخیر فیما بینك 

دبر كل  وبین نفسك من غیر إظھار كراھیة الشھرة تقول ذلك في
صالة مكتوبة وتطوع، وحین ینھظ بك بعیرك، وإن علوت أكمة، 
أو ھبطت وادیًا، أو لقیت راكبًا، وباألسحار، وأكثر من التلبیة ما 
استطعت، واجھر بھا ما استطعت، فإنھا إجھار، وأكثْر من یا ذا 

المعارج ؛ فإن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان یكثر 
لبیك یاذا المعارج لبیك، والیضرك بلیل أحرمت، : ا، ویقولذكرھ

أو بنھار، والتحرم إال في دبر صالة فریضة كانت أو تطوعًا 
  .وأحب إلي أن تحرم في دبر صالة الظھر
، ]1/681:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: ب، قالحدَّثنا عباد بن یعقو: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/357:العلوم[
فإذا : أخبرنا یحیى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر

لبیك اللھم لبیك، : كنت ماشیًا، أواستوى بك بعیرك على البیداء قلت
  .لبیك الشریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الشریك لك
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ا استویت فإذ]: 274ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
بظھر البیداء ابتدأت التلبیة، ورفعت بھا صوتك رفعًا حسنًا متوسطًا 

لبیك اللھم لبیك، لبیك الشریك : تسمع من أمامك، ومن وراءك تقول
لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الشریك لك، لبیك ذا 

المعارج لبیك، لبیك الیذل من والیت، والیعز من عادیت، تباركت 
  .الیتربنا وتع

* * * * * * * * * *  
  فصل في الطواف وركعتیھ واإلستالم

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 225ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أول مناسك الحج أول مایدخل مكة یأتي الكعبة : (السَّالم، قال

یتمسح بالحجر األسود، ویكبر ویذكر اهللا تعالى ویطوف، فإذا انتھى 
ود فذلك شوط، فلیطف كذلك سبع مرات، فإن إلى الحجر األس

استطاع أن یتمسح بالحجر األسود في كلھن فعل، وإن لم یجد إلى 
ذلك سبیًال مسح ذلك في أولھن، وفي آخرھن، فإذا قضى طوافھ 

فلیأت مقام إبراھیم صلى اللَّھ على نبینا، وعلیھ وعلى آلھما وسلم، 
تمسح بالحجر األسود فلیصل ركعتین بأربع سجدات، ثم لیسلم، ثم لی

  ).بعد التسلیم حین یرید الخروج إلى الصفا والمروة
في الرجل : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 226ص[وفیھ 

ینسى فیطوف ثمانیة، فلیزد علیھا ستة حتى تكون أربعة عشر، 
  .ویصلي أربع ركعات
وروى زید بن علي، عن أبیھ، عن ]: 2/183[وفي شرح التجرید 

أول مایدخل مكة، وذكر : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال جده،
وال خالف أن الطواف یبدأ من : قال) سبع مرات: (إلى قولھ...مثلھ

الحجر األسود إلى جانب الباب، ثم الحجر، وعلى ذلك فعل الخلف 
  .والسلف
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 إذا استقبلت الحجر، فإذا: وفي منسك زید بن علي َعَلْیھم السَّالم قال
دخلت المسجد الحرام فاستقبل الركن الذي فیھ الحجر األسود، فادع 
اللَّھ، وأثن علیھ مما ھو أھلھ، وصل على النبي وأھل بیتھ صلى اهللا 

اللھم تصدیقًا بكتابك وبسنة نبیك َصلَّى : علیھ وعلى آلھ وسلم، وقل
على اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ثم استلم الحجر األسود وقبلھ إن استطعت 

أن التؤِذي وال تؤَذى، وإن استقبلتھ إستقباًال أجزاك، فإذا استلمت 
  :الحجر فقل

أشھد أن الإلھ إال اللَّھ وحده الشریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده 
ورسولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، آمنت باهللا وكفرت بالطاغوت، 

دون اللَّھ، فإن لم  وكفرت بعبادة الشیاطین، وبعبادة كل ند ُیْدعى من
اللھم البیت : تستطع أن تقبلھ فاستلمھ بیدك الیمنى، ثم قبلھا، ثم قل

بیتك، والعبد عبدك، وھذا مقام العائذ بك من النار، وتخیر لنفسك 
من الدعاء ماأحببت، ثم تستلم الركن الیماني، والحجر األسود ما 

حجر استطعت، فافعل ذلك سبع مرات إن قدرت، وإال فافتح بال
األسود واختم بھ؛ فإنھ البد لك من ذلك، ثم ائت مقام إبراھیم َصلَّى 
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بعد ماتفرغ من طوافك، تصلي عنده ركعتین، 

قل ھو اللَّھ أحد، وقل یاأیھا : ((واستقبلھ تتخذه إمامًا، واقرأ فیھما
  )).الكافرون
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، ]2/685:الرأب[لسَّالم وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ ا
: حدَّثنا عباد بن یعقوب، قال: وحدَّثنا محمد، قال]: 2/358:العلوم[

فإذا : حدَّثنا یحیى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر
فاستقبل الركن الذي فیھ الحجر : دخلت المسجد الحرام إن شاء اللَّھ

أھلھ، وصل على األسود، فادع اللَّھ عز وجل وأثن علیھ بما ھو 
تصدیقًا بكتابك، : النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وأھل بیتھ، وقل

وسنة نبیك محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فإن استطعت أن تقبل 
الحجر فقبلھ، وإال فاستلمھ بیدك الیمنى، ثم قبلھا، فإن لم تستطع أن 



لمتھ في كل طواف فھو تستلمھ وزحمت علیھ فافتتح بھ، فإن است
أفضل، واستلم الركن الیماني، والحجر األسود افعل ذلك سبع 

مرات إن قدرت علیھ، وإال فافتتح بالحجر األسود واختم بھ، فإنھ 
البد لك من ذلك واستقبلھ فإذا فرغت من طوافك، فأت مقام 

قل ھو : "إبراھیم، فصل عنده ركعتین، واتخذه إمامًا، واقرأ فیھما
الحجر األسود فقبلھ () ، ثم ائت"وقل یاأیھا الكافرون"، "أحداللَّھ 

  .واستلمھ، ولیكن آخر عھدك استالمھ فإنھ البد من ذلك
بھذا السند عن أبي ]: 2/713:الرأب[، ]1/370:العلوم[وفیھا 

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: جعفر َعَلْیھ السَّالم، قال
ى جبریل مستلمًا ھذا الحجر ضاحكًا في وجھي ماأشاء أن الق((

یاواحد، یاأحد، یاحلیم، یاجبار، یاقریب، یابعید : یامحمد قل: یقول
  )).اردد علي نعمائك التي أنعمت علي
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وعن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 203ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِھیَم {: وَسلَّم أنھ لما طاف انتھى إلى المقام فقرأ

قل یاأیھا : فصلى خلفھ ركعتین فقرأ فیھما] 125:البقرة[}ُمَصلى
  .الكافرون، وقل ھو اللَّھ أحد

فإذا انتھى ]: 278ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
 المحرم إن شاء اللَّھ إلى الكعبة ورآھا فلیقطع التلبیة إن كان معتمرًا
عند مصیره إلى الكعبة، وال یلبي بعد ذلك حتى یھّل بالحج، ولكنھ 

یطوف بالبیت سبعة أشواط یرمل في ثالثة أشواط، ویمشي األربعة 
الباقیة، ویقول في طوافھ حین یبتدیھ، ویكون ابتداؤه من الحجر 

بسم اهللا الرحمن الرحیم، وال حول والقوة إال باهللا العلي : األسود
اللھم ھذا : اذى باب الكعبة قال وھو مقبل بوجھھ إلیھاالعظیم، فإذا ح

البیت بیتك، والحرم حرمك، والعبد عبدك، وھذا مقام العائذ بك من 
النار، اللھم فأعذني من عذابك، واختصني باألجزل من ثوابك 

ووالدي وما ولدا، والمسلمین والمسلمات یاجبار األرضین 



اغفر وارحم وتجاوز  رب: والسماوات، ثم یمضي في طوافھ ویقول
عما تعلم، إنك أنت اللَّھ األعز األكرم، ویردد ھذا القول حتى ینتھي 

اللھم إیمانًا بك : إلى الحجر األسود، فإذا انتھى إلیھ استلمھ، وقال
وتصدیقًا بكتابك واتباعًا ألمرك وإقتداء بسنة نبیك محمد صلى اللَّھ 

ن األبرار، اللھم اغفر علیھ وعلى أھل بیتھ الطیبین األخیار الصادقی
لي ذنوبي، وكفر عني سیئاتي، وأعني على طاعتك، إنك سمیع 

ماقال أوًال، : الدعاء، ثم یمضي حتى یواجھ البیت ثانیة، ثم یقول
  ویفعل في طوافھ كما فعل أوًال، ثم یستلم األركان
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كلھا، ومالم یقدر علیھ منھا أشار إلیھ بیده، ویقول عند استالمھ 
ربنا آتنا في الدنیا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب : (ركانلأل

فإذا فرغ من السبعة األشواط وقف بین الحجر األسود ) النار
اللھم أنت الحق، وأنت اإللھ الذي الإلھ : والباب، ثم دعا، فقال

غیرك إیاك نعبد وإیاك نستعین، وأنت ولینا في الدنیا واآلخرة، 
اوز عن سیآتنا، وتقبل سعینا، ویسر لنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتج

ماتعسر علینا من أمرنا، ووفقنا لطاعتك، واجعلنا من أولیائك 
  .الفائزین یارب العالمین، ثم یمضي فیصلي ركعتین وراء المقام

ثم یأتي مقام إبراھیم صلى اللَّھ علیھ، فیصلي ]: 280ص[وفیھا 
الكافرون وإن شاء وراءه ركعتین یقرأ في األولى بالحمد وقل یاأیھا 

قرأ في األولى بقل ھو اللَّھ أحد وفي الثانیة بقل یاأیھا الكافرون، 
وإن شاء قرأ غیرھما من سور مفصل القرآن، غیر أنا النحب لھ 

إال أن یقرأ صغار السور، ألن ینفذ والیحبس غیره، وال یضر بمن 
 اللھم ربنا: یطلب مثل طلبتھ، ثم ینھض فیستقبل الكعبة، ثم یقول

فاغفر لنا ذنوبنا، وزك لنا أعمالنا، وال تردنا خائبین، ثم یدخل إن 
أحب زمزم ؛ فإن في ذلك بركة وخیر، فیشرب من مائھا، ویطلع 

اللھم إنك أظھرتھا وسقیتھا نبیك إسماعیل رحمة : في جوفھا، ویقول
منك بھ یاجلیل وجعلت فیھا من البركة ماأنت أھلھ، فأسألك أن 



منھا، وتجعلھ لي دواء وشفاء ینفعني بھ من  تبارك لي في ماشربت
كل داء، وتسلمني من كل رداء إنك سمیع الدعاء، مستجیب من 

  .عبادك لمن تشاء
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وفي حدیث زید بن علي، عن ]: 184ص 2ج[وفي شرح التجرید 
إذا قضى طوافھ فیأتي : (أبیھ، عن جده عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  ).ھ السَّالم فلیصل ركعتینمقام إبراھیم َعَلْی
وقال القاسم َعَلْیھ السَّالم في ]: 202ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

والرمل بالبیت في الثالثة األشواط التذلل هللا عز : روایة داوود عنھ
وجل، واإلجالل لھ ؛ ألن المشركین وقفوا للنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

ن الركنین إذا توارى عنھم وَسلَّم في عمرة القضاء فكان یمشي بی
  .فلیس یترك على حال

والخالف في جواز تأخیر : وفي شرح القاضي زید رحمھ اللَّھ
  .طواف القدوم عن ساعة القدوم وعن یوم القدوم

ویبتدي بالطواف من الحجر األسود حتى یأتي باب الكعبة ثم : وفیھ
ن ذلك یأتي الحجر ثم یأتي الركن الیماني ثم یعود إلى الحجر فیكو

شوطًا وھذا مما الخالف فیھ وعلیھ عمل المسلمین كلھم توارثھ 
  .خلف عن سلف

الرمل فوق المشي دون السعي وذلك : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم: وفیھ
ھو الجمز واإلسراع وھو مستحب في : ؛ ألن الرمل في المشي

الطواف، وال خالف فیھ إال مایحكى عن ابن عباس أنھ لیس بسنة، 
  .رجوعھ عنھ وحكي

وإذا انتھى إلى مؤخر الكعبة وھو المستجار : قال أبو العباس: وفیھ
دون الركن الیماني بقلیل بسط في الشوط السابع على البیت یدیھ 

اللھم البیت بیتك، والحرم حرمك، : وألصق بطنھ وخدیھ، وقال
والعبد عبدك، وھذا مقام العائذ بك من النار، والخالف في 

من البیت، وأما الدعاء فإنھ تبرك یقربھ والتمسح بھ استحباب الدنو 



  .والدعاء من حیث ھو مسنون إجماعًا
* * * * * * * * * *  
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  باب السعي بین الصفا والمروة
عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، ]: 226ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الصََّفا َواْلَمْرَوَة  ِإنَّ{: عن علي َعَلْیھ السَّالم في قول اللَّھ عز وجل
ِمْن َشَعاِئِر اللَِّھ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمَر َفَلا ُجَناَح َعَلْیِھ َأْن َیطَّوََّف 

كان علیھما أصنام فتحرج : قال َعَلْیھ السَّالم] 158:البقرة[}ِبِھَما
المسلمون من الطواف بینھما ؛ ألجل األصنام؛ فأنزل اللَّھ عز وجل 

  .ال یكون علیھم حرج في الطواف بینھما من أجل األصناملئ
زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، : حدَّثني

یبدأ بالصفا ویختم بالمروة، فإذا انتھى إلى بطن الوادي سعى : (قال
  ).حتى یجاوزه، فإن كانت بھ علة الیقدر أن یمشي ركب

رحمھ اهللا مثل ھذا أعني قال وفي شرح األحكام لعلي بن بالل 
: وأخبرنا السید أبو العباس الحسني رحمھ اهللا، قال: إلخ، بلفظ..یبدأ

إلخ سند المجموع المعروف بالتظنین ..حدَّثنا عبد العزیز بن إسحاق
على بعض من سقط من السند كما الیخفى وھو نصر بن مزاحم، 

  .حدَّثنا إبراھیم: قال
بعد ذكر روایة ابن أبي شیبة ]: 185ص 2ج[وفي شرح التجرید 

بإسناده، عن نافع عن ابن عمَر أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
وھكذا : سعى في بطن المسیل إذا طاف بین الصفا والمروة، قال

روى زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم 
  .یختم بالمروةفالخالف أن السعي بینھما سبعة، یبدأ بالصفا و
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ثم اخرج من باب الصفا حتى : وفي منسك زید بن علي َعَلْیھ السَّالم
تأتیھ، فتصعد علیھ، ثم استقبل الركن الذي فیھ الحجر األسود، 

الإلھ إال اللَّھ : واثبت علیھ فكبر اهللا تعالى سبعًا، وھللھ سبعًا، وقل 
ویمیت بیده الخیر وحده الشریك لھ، لھ الملك ولھ الحمد، یحیي 

وھو على كل شيء قدیر ثالث مرات، وصل على النبي وأھل بیتھ 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وتخیر لنفسك من الدعاء، واستغفر 

لذنبك، ثم انحدر من الصفا، فإذا بلغت من الوادي حتى تأخذ من 
اللھم اغفر : الھبوط فاسع فیھ حتى تجاوزه، وقل وأنت تسعى

وأنت األعز األكرم، ثم ائت المروة فاصعد علیھا، فاستقبل  وارحم،
البیت فادع اهللا تعالى، وأثن علیھ، وصل على النبي وأھل بیتھ 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وقل كما قلت على الصفا، فإذا مررت 
بالوادي فاسع فیھ مثل مافعلت أول مرة، ثم طف بینھما سبعة 

ثم ارجع إلى رحلك فقص من شعرك، وخذ  أشواط، آخرھا المروة،
من مقدمھ ومؤخره، ومن جانبیھ ووسطھ، وخذ من شاربك، وقلم 
أظافرك، وال تستأصلھا، وأبق منھا لحجتك إن شاء اهللا تعالى فإذا 
فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء یحل منھ المحرم، فطف بالبیت 

  .ماشئت تطوعًا بینك وبین الترویھ
، ]1/359:العلوم[عیسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد بن 

: حدَّثنا عباد بن یعقوب، قال: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/685:الرأب[
أخبرنا یحیى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، ثم 

اخرج إلى الصفا، فاصعد علیھ واستقبل الركن الذي فیھ الحجر 
النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ  األسود فادع اللَّھ، واثِن علیھ، وصّل على

وَسلَّم، وتخیر لنفسك من الدعاء، واستغفر لذنبك وانحدر من 
  .إلى آخر مافي منسك اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم نحوه...الصفا
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ویخرج إلى الصفا من بین : وقال القاضي زید رحمھ اهللا
ألذكار واألدعیة وال خالف في أن شیئًا من ا: اإلسطوانتین إلى قولھ



وسور القرآن في ھذه البقاع الشریفة الیتعین حتى الیجوز غیره ؛ 
فإن ذلك لیس بواجب، بل ھو من الھیئات، فلكل أحد أن یتخیر 

  .إلخ..مایؤدي اجتھاده إلى اللَّھ أقرب إلى الخضوع والخشوع
ولیس على النساء : عن محمد]: 204ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

  .بیت، وال بین الصفا والمروة كما یفعل الرجالأن یرملن حول ال
* * * * * * * * * *  
  باب الوقوف بعرفة

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 227ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
یوم عرفة التاسع یخطب اإلمام الناس یومئذ بعد : السَّالم، قال

مع الزوال، ویصلي الظھر والعصر یومئذ بأذان وإقامتین، ویج
ثم یعرف الناس بعد العصر حتى تغیب : بینھما بعد الزوال قال
  .الشمس، ثم یفیضون
عن أبیھ، عن جده، عن أمیر المؤمنین علي : حدَّثني زید بن علي
من فاتھ الموقف بعرفة مع الناس فأتاھا لیًال، : (َعَلْیھم السَّالم، قال

  .)ثم أدرك الناس في جمع قبل انصراف الناس فقد أدرك الحج
حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن أمیر المؤمنین علي 

  ).الطواف بالبیت: عرفات، والعمرة: الحج: (َعَلْیھم السَّالم، قال
أخبرنا أبو العباس : وفي شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اهللا

وذكر : أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق قلت: الحسني رحمھ اهللا، قال
عرفة الیوم : (آخره عن علي َعَلْیھ السَّالم قال سند المجموع إلى

  ).التاسع إلى آخر حدیث المجموع
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الحج عرفات، والعمرة الطواف : (وفیھ بھذا السند أیضًا قال
  ).بالبیت

ثم اعز إلى عرفات، فإذا : وفي منسك زید بن علي َعَلْیھ السَّالم
لیك بالتكبیر زالت الشمس یوم عرفة فاغتسل واقطع التلبیة، وع

والتھلیل والتسبیح والثناء على اللَّھ عز وجل، وصل على محمد 



وأھل بیتھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، واستغفر لذنبك، وتخیر لنفسك 
من الدعا ماشئت، والتسألھ مأثمًا، ثم صل الظھر والعصر مع 

اإلمام والناس، وإن شئت جمعت بین الظھر والعصر بأذان 
ن، ثم ائت الموقف واستقبل البیت فكبر اهللا تعالى، وھللھ، وإقامتی

واحمده، وصل على النبي، وأھل بیتھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
واجتھد في الدعاء ؛ فإنھ یوم مسألة والتدع حاجة تریدھا عاجلة وال 

رب : آجلة إال دعوت اللَّھ تعالى بھا ولیكن من قولك وأنت واقف
اللھم فّك رقبتي من النار، : م اغفر لي وارحمني، وقلالمشعر الحرا

وأوسع عليَّ من الرزق الحالل، وأدرأ عني شر فسقة الجن 
واإلنس، وقْف في میسرة الجبل واستقبل البیت، فتقف ساعة في 
المكان، ثم تقدم أمام ذلك شیئا، ثم تقدم، ثم تقف تصنع ذلك حتى 

  .تغیب الشمس
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، ]1/407:العلوم[ن عیسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد ب
عباد، عن مصعب، عن جعفر، عن أبیھ، أن ]: 2/788:الرأب[

النبي َعَلْیھ السَّالم صلىبالناس یوم عرفة الظھر والعصر بأذان 
وإقامتین، ولم یسبح بینھما، ثم وقف بعرفة حتى غابت الشمس ثم 

م راحلتھ وردیفھ أسامة بن دفع رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ
زید وھو یجبذ راحلتھ حتى أن ذفراھا لیبلغ مؤرك الرحل وھو 

أیھا الناس علیكم بالسكینة فإذا أتى على جبل من الجبال : ((یقول
أرخى زمامھا، فتذھب حتى إذا استوت قائمة جبذ راحلتھ حتى أن 

آلھ وَسلَّم، ثم ذفراھا لیبلغ مورك رحل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو
فلما نزل )) أیھا الناس علیكم بالسكینة: فعل ذلك الثالثة، وھو یقول

صلى  -وھي المزدلفة  - رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ُجَمعًا 
بھم المغرب والعشاء بأذان وإقامتین، ولم یسبح فیما بینھما، ثم 

آلھ وَسلَّم الفجر، ثم وقف فلما صلى بھم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو
دفع رسول اللَّھ راحلتھ أردف الفضل فجعل ینظر إلى النساء، وكان 



رجًال حسانًا فجعل النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یضع یده على 
وجھھ من قبل یمینھ ومن قبل شمالھ إذا التفت حتى إذا أتى على 

ول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ وجعل رس: محسر دفع إلى بطن محسر، قال
  .َوآلھ وَسلَّم یلبي حتى رمى جمرة العقبة
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حدَّثنا محمد بن ]: 1/373:الرأب[، ]1/182:العلوم[وفیھا 
حدَّثنا محمد بن جمیل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، : منصور، قال

ر عن أبیھ، أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صلى الظھر والعص
بأذان واحد وإقامتین بعرفة لم یسبح بینھما، وصلى المغرب 

  .والعشاء ُیجَمع بأذان واحد وإقامتین لم یسبح بینھما
  .لم یسبح بینھما یعني لم یصل الركعتین: قال محمد بن منصور

: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/686:الرأب[، ]1/360:العلوم[وفیھا 
حیى بن سالم الفرا، عن أبي أخبرنا ی: حدَّثنا عباد بن یعقوب، قال

فإذا أردت أن تخرج إلى منى یوم الترویھ : الجارود، عن أبي جعفر
فاصنع كما صنعت یوم أحرمت بالعقیق، ثم اغتسل، والبس ثوبیك، 
ثم صل في المسجد الحرام، وقل في دبر صالتك مثل الذي قلت في 

دبر صالتك بالعقیق، ثم لب حین ینھض بك بعیرك ویستوي بك 
مًا، وإن كنت ماشیًا فلب عند الحجر األسود كما لبیت من العقیق قائ

وھو  -لبیك بحجة تمامھا علیك، ولیكن رواحك یوم الترویھ : تقول
حین تصلي الظھر فإنھ أمثل، وإن مكثت  -الثامن من ذي الحجة 

إلى صالة العصر فال یضرك، فإذا أتیت منى مكثت بھا حتى 
فإذا زالت الشمس یوم عرفة تصلي الفجر، ثم اغد إلى عرفات 

وعلیك بالتھلیل والتكبیر والتسبیح والثناء () فاغتسل واقطع التلبیة
على اللَّھ والصالة على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم واستغفر 

لذنبك وتخیر لنفسك من الدعاء ثم صل الظھر، ثم امكث ساعة إلى 
عتمھا جمیعًا، ثم أت أن یتحمل الناس، ثم صل العصر وإن شئت جم



الموقف، فاستقبل البیت، فكبر اللَّھ، وھللھ واحمده، وصل على 
  النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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وتخیر لنفسك من الدعاء فإنھ یوم مسألة ودعاء، وال تترك حاجة 
: أردتھا عاجلة وآجلة إال دعوت بھا، ولیكن من قولك وأنت واقف

حرام افعل بي وافعل بي، اللھم فأنقذني من النار، رب المشعر ال
وأوسع علي من الرزق الحالل، وادرأ عني فسقة الجن واإلنس، 

ثم () وقف في میسرة الجبل مستقبل البیت، وقف ساعة في المكان
  .تقدم شیئًا أمام ذلك

إذا كان یوم ]: 281ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ل بالحج من المسجد الحرام، ولیفعل ولیقل مافعل، فلیھ: الترویة

وقال في إبتداء إحرامھ أوال، ثم ینھض حاجًا ملبیًا، ثم یستقیم إلى 
منى فإن أمكنھ صلى بھا الظھر والعصر معًا، وإن لم یمكنھ 

الخروج إال في بعض اللیل، فلیخرج متى أمكنھ كل ذلك واسع بعد 
ام إذا كان إمامًا فینبغي لھ أن أن یدرك صالة الفجر بمنى، فأما اإلم

یخرج من مكة نصف النھار عند زوال الشمس حتى یصلي الظھر 
والعصر بمنى، ویقیم بھا حتى یصلي العشاء والعتمة والصبح، ثم 

یتوجھ إلى عرفات، وكذلك ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
  .رفھأنھ صلى بھا خمس صلوات آخرھن صالة الفجر یوم ع
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من أراد العمرة أھل في : قال، َعَلْیھ السَّالم]: 282ص 1ج[وفیھا 
اللھم إني أرید العمرة : أول ما یصیر إلى میقاتھ بالعمرة مفردًا یقول

متمتعًا بھا إلى الحج، فیسرھا ليَّ، ثم یقول مایقول في إحرام الحج، 
إني أرید الحج  اللھم: وإن أراد اإلفراد بالحج قال عند وقت إحرامھ



لبیك اللھم لبیك، : فیسره ليَّ، ویقول ماشرحناه أوًال من القول ویقول
لبیك بحجة تمامھا وأجرھا علیك، فإذا دخل مكة فال یقطع التلبیة 
حتى یرمي جمرة العقبة من بعد رجوعھ یوم النحر من عرفة، 

وذلك رأي أھل البیت جمیعًا الیختلفون في ذلك، وإن أحب أن یبدأ 
ن یدخل مكة فیطوف لحجھ ویسعى فلیفعل، ثم لیثبت على حی

إحرامھ حتى إذا كان یوم الترویة أو لیلة عرفة فلیتوجھ إلى منى، 
فإن أتاھا نھارًا أقام بھا حتى یصلي الصبح من یوم عرفة وإن أتاھا 

لیًال فكذلك، وإن أتاھا في آخر اللیل عرس بھا ساعة، فإذا صلى 
  .الصبح سار إلى عرفة

فإذا انتھى الحاج إلى عرفة نزل بھا وأقام ]: 284ص 1ج[ا وفیھ
حتى یصلي الظھر والعصر، فإذا صلى الظھر والعصر ارتجل 

فوقف في أي عرفة شاء ویحرص أن یدنو من موقف النبي َصلَّى 
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بین الجبال، وإن لم یقدر على ذلك الموضع، 

ماخال بطن عرنة فإن رسول  لكثرة الزحام فیقف بأي عرفة شاء
عرفة كلھا موقف إال بطن : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال

  )).عرنة
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فإذا وقف ذكر اللَّھ سبحانھ وتعالى عن كل شأن شأنھ، وسبحھ : قال
اللھم أنت ربنا ورب أبائنا : ومجده، ویخلص النیة لھ ویقول

استجبنا، وعلیك توكلنا، وإیاك رجونا، األولین، إیاك قصدنا، ولك 
ومنك سألنا، فأعطنا سؤلنا، وتجاوز عن سیئاتنا، وأھد قلوبنا، وثبتنا 

على الھدى، وآتنا تقوانا، وال تكلنا إلى أنفسنا، وتقبل حجنا، وال 
تردنا خائبین، واقلبنا مستوجبین لثوابك، آمنین لعذابك، ناجین من 

للھم لك الحمد على نعمائك، سخطك یاإلھ السموات واألرضین، ا
ولك الحمد على آالئك، ولك الحمد على ماأولیتنا وأبلیتنا وأعطیتنا 

فامتعنا بنعمائك، والتزل عنا ماعودتنا من فضلك وآالئك، یاإلھ 
العالمین، ویدعو بما أحب من الدعاء سوى ذلك لنفسھ ولوالدیھ، 



مراده ؛  ویسأل اللَّھ ماأحّب أن یسألھ من الرزق، وغیر ذلك من
  .فإنھ سمیع الدعاء قریب اإلجابة رحیم كریم

فإن رسول اللَّھ َصلَّى ]: 110ص[وفي المنتخب قال َعَلْیھ السَّالم 
  )).عرفة كلھا موقف ماخال بطن عرنھ: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال

السنة على اإلمام : قال محمد]: 205ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
وات أولھن الظھر یوم الترویة وآخرھن أن یصلي بمنى خمس صل

صالة الفجر یوم عرفة، وذلك واسع على الناس، كذلك فعل رسول 
اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مضى معھ قوم وتالحق بھ آخرون 

  .فلم یعب على أحد منھم
إنما نھى عن ذلك . ویلبي یعرفھ إن شاء: قال محمد في الحج: وفیھ

غنا، وروي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ لم معاویة فیما بل
  .یزل یلبي حتى رمى جمرة العقبة
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] 1/361:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: حدَّثنا عبداهللا بن موسى، قال: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/688:الرأب[

ول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ لم یزل رس: حدَّثني أبي، عن أبیھ، قال
وَسلَّم یلبي حتى رمى جمرة العقبة قطع التلبیة مع أول حصاة 

  .وكبر
حدَّثنا علي ]: 1/361:الرأب[، ]1/689:الرأب[وحدَّثنا محمد، قال 

حدَّثنا محمد بن عبیداهللا، عن : بن منذر، عن محمد بن فضیل، قال
لَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ أفاض رسول ال: عطاء، عن ابن عباس، قال

وَسلَّم من عرفات، فحمل أسامة بن زید خلفھ حتى انتھى إلى ُجَمع، 
مازلت أسمع رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : فأنزلھ، فقال أسامة

وَسلَّم یلبي حتى نزلت، ثم أردف الفضل خلفھ حتى انتھى إلى جمرة 
لت أسمع رسول اللَّھ َصلَّى اهللا ماز: العقبة، فأنزلھ، ثم قال الفضل

  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یلبي حتى رمى جمرة العقبة
وھذا الحدیث عن ابن عباس في شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ 



أخبرنا أبو زید، : أخبر السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال: اللَّھ بلفظ
  .حدَّثنا محمد بن منصور إلى آخره مثلھ: قال

جعفر، عن ]: 2/728:الرأب[، ]2/378:العلوم[الي أیضًا وفي األم
الحاج یقطع التلبیة في أول مایرمي جمرة : قاسم بن إبراھیم، قال

العقبة یوم النحر وھكذا روي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
  .وَسلَّم أنھ لم یزل یلبي حتى رمى جمرة العقبة
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وإذا كان یوم الترویة سار ملبیًا : اللَّھ وفي شرح القاضي زید رحمھ
إلى منى، ویستحب لھ أن یصلي الظھر والعصر بمنى، والمغرب 

والعشاء لیلة عرفة، ویبیت بھا، فإذا أصبح یوم عرفة صلى بھا 
صالة الصبح نّص علیھ في األحكام، وال خالف فیھ ؛ وذلك لحدیث 

فلما كان : بر، قالجعفر بن محمد َعَلْیھما السَّالم عن أبیھ، عن جا
یوم الترویة توّجھوا إلى منى، وركب رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

َوآلھ وَسلَّم فصلى بھا الظھر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، 
  .ثم مكث قلیًال، ثم سار

ولئن عمل المسلمین على ھذا جرى مع اإلمكان، وإن أتاھا في آخر 
ساعة، ویصلي الصبح، إلنھ لیلة عرفة استحب أن یعرسوا بھا 

یكون قد صلى بھا من الصلوات الخمس ما أمكنھ، إن لم یمكنھ بھا 
  .أجمع، وھذه الجملة الخالف فیھا

* * * * * * * * * *  
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  باب اإلفاضة إلى مزدلفة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 228ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ام المغرب والعشاء إال بجمع حیث یخطب الیصل اإلم: السَّالم، قال



الناس یصلھما بأذان واحد، وإقامة واحدة، ثم یبیتون بھا، فإذا صلى 
الفجر وقف بالناس عند المشعر الحرام حتى تكاد الشمس تطلع، ثم 

  .یفیضون وعلیھم السكینة والوقار
حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن أمیر المؤمنین علي 

أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قدم النساء : السَّالمَعَلْیھم 
والصبیان وضعفة أھلھ في السحر، ثم أقام ھو حتى وقف بعد 

  .الفجر
قال القاسم َعَلْیھ : وفي شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اهللا

  .الوقوف عند المشعر فرض: السَّالم
أخبرنا عبد : ، قالوأخبرنا السید أبو العباس الحسني رحمھ اهللا

حدَّثنا : حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: العزیز بن إسحاق، قال
: حدَّثنا نصر بن مزاحم، قال: سلیمان بن إبراھیم المحاربي، قال
حدَّثني زید : حدَّثني أبو خالد، قال: حدَّثني إبراھیم بن الزبرقان، قال

: یھ، قالبن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي صلوات اهللا عل
فیبیتون بھا فإذا صلى الفجر، ) الیصلي المغرب والعشاء إال بُجَمع(

وفد بالناس عند المشعر الحرام حتى یكاد تطلع الشمس ثم یفیضون 
  )).وعلیھم السكینة والوقار

وروى ]: 191ص 2ج[وفي شرح التجرید للمؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم 
: َلْیھم السَّالم، قالزید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َع

  ).الیصل اإلمام المغرب والعشاء إال بُجَمع(
  ).أنھ جمع بینھما بُجَمع(وفیھ بھذا السند، عن علي َعَلْیھ السَّالم 
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وافض على بركة اهللا : وفي منسك اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم
ر من تعالى، وتورع في المسیر، واترك الوجیف الذي یصنعھ كثی

الناس ؛ فإنھ بلغني أن رسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان یكف 
علیكم بالسكینة : ناقتھ حتى یبلغ رأسھا إلى الرحل، ویقول للناس

والدعة، وإن قدرت أن تنزل حتى تأتي أول الجبال عند الشجرات 



في میسرة الطریق، فتمكث ساعة حتى یخف عنك كثیر من الناس 
صل المغرب حتى تأتي ُجَمعا، فإذا أتیتھا فصل المغرب فافعل وال ت

والعشاء بأذان وإقامتین، وانزل بُجَمع في بطن الوادي عن یسار 
الطریق قریب من المشعر، وال تجاوز الجبل لیلة المزدلفة ؛ فإنھ 

یكره والمزدلفة جمع، واصبح على طھر بعدما تصلي الفجر، وقف 
: الجبل. لشمس ویشرق الجبلعلى المشعر الحرام قبل أن تطلع ا

  .ھو ثبیر
، ]2/362:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: حدَّثنا عباد بن یعقوب، قال: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/689:الرأب[
ثم : أخبرنا یحیى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر

إذا وجبت قف، ثم تقدم، ثم قف فاصنع ذلك حتى تجب الشمس ف
  .فأفض على بركة اللَّھ، وتورع في المسیر، واترك الوجیف

وقف : وذكر نحوًا مما في منسك زید َعَلْیھ السَّالم إال أنھ قال: قلت
  .حتى تطلع الشمس ویشرق لك الجبل، والجبل ھو ثبیر

لیس الناس على ]: 1/690:الرأب[، ]2/363:العلوم[قال أبو جعفر 
قبل طلوع الشمس ؛ ألن النبي أفاض  على اإلفاضة: ھذا، الناس

  .قبل طلوع الشمس
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وحدَّثنا محمد بھذا ]: 1/692:الرأب[، ]2/364:العلوم[وفیھا 
وخذ الحصى من المزدلفة إن شئت أو رحلك : السند، عن أبي جعفر

بمنى كل ذلك البأس بھ، ولیكن كل حصاة قدر أنملة حصى الحذف 
  .أو أصغر قلیًال

وحدَّثني محمد، حدَّثني ]: 2/750:الرأب[، ]1/390:مالعلو[وفیھا 
أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم، عن حسین، عن أبي خالد، عن أبي 

وكان یحب أن تؤخذ من : حصى الجمار قدر أنملة، قال: جعفر، قال
  .المزدلفة

عن حسین، ]: 1/752:الرأب[، ]2/390:العلوم[أحمد بن عیسى 



هللا بن الحسن یأخذ حصى الجمار من رأیت عبدا: عن أبي خالد، قال
  .منى

سألت القاسم بن إبراھیم عن حصى الجمار من أین : عبداهللا، قال
یستحب حملھ من المزدلفة، وإن أخذتھ : تحمل وھل تغسل ؟ فقال

عن غیرھا فال بأس، وإن غسلھ فحسن، وإن لم یغسلھ فال بأس إذا 
  .لم یكن فیھ قذر یتبین
وأخبرنا أبو الحسین بن : ]198ص 2ج[وفي شرح التجرید 

حدَّثنا محمد بن : حدَّثنا الناصر َعَلْیھ السَّالم، قال: إسماعیل، قال
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن : منصور، قال

حصى الجمار قدر : أبي خالد، عن أبي جعفر َعَلْیھ السَّالم، قال
رئیت  :أنملة، وكان یستحب أن تؤخذ من مزدلفة قال أبو خالد
  ().عبداهللا بن الحسن َعَلْیھما السَّالم یأخذ الحصى من منى
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فإذا توارت ]: 284ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
الشمس عنھ بالحجاب، فلیفض من عرفة ملبیًا مقبًال نحو مزدلفة 

وعلیھ السكینة والوقار والخشوع هللا الجبار، ولیكثر في طریقھ من 
اءة القرآن، واإلستغفار، والدعاء، والتكبیر، والتھلیل، واإلجالل قر

هللا الجلیل، وإن حضره شيء فلیتصدق منھ على من یرى من 
الضعفاء والمساكین، وإن أمكن أن یكون ذلك الیوم صائمًا فلیفعل، 
وال یصلي المغرب والعتمة حتى یرد مزدلفة، وھي جمع، فینزل 

بین المغرب والعتمة، وللجمع بھا بھا ویحط رحلھ، ثم یجمع بھا 
  .سمیت ُجَمعا

فإذا انتھى إلى مزدلفة فلینزل بھا ولیصل ]: 285ص 1ج[وفیھا 
بأذان واحد وإقامتین، ثم  -وھي العتمة  -المغرب، والعشاء اآلخرة 

لیبت بھا حتى یطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلیرتحل، ولیمض حتى 
سبحانھ وجل عن كل شأن  یقف عند المشعر الحرام، ویذكر اللَّھ

  .شأنھ
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اللھم ھذا : فإذا أتى المشعر الحرام فلیقل]: 285ص 1ج[وفیھا 
المشعر الحرام الذي تعبدت عبادك بالذكر الجمیل لك عنده وأمرتھم 

َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا اللََّھ ِعْنَد اْلَمْشَعِر {: بھ فقلت
، وال ذكر لك أذكرك بھ أعظم من توحیدك، ]198:ةالبقر[}اْلَحَراِم

واإلقرار بعدلك، في كل أمورك، والتصدیق بوعدك ووعیدك، فأنت 
إلھي الإلھ لي سواك، وال أعبد غیرك، تعالیت عن شبھ خلقك، 

وتقدست عن مماثلة عبیدك، فأنت الواحد الذي لیس لك مثیل، وال 
ؤًا أحد، األول قبل كل یعدلك عدیل، لم تلد ولم تولد، ولم یكن لھ كف

شيء، واآلخر بعد كل شيء، والمكون لكل كائن، خالق األولین 
واآلخرین، والباعث لكل الخالئق في یوم الدین، البريء عن أفعال 

العباد، المتعالي عن القضاء بالفساد، صادق الوعد والوعید، 
الرحمن الرحیم بالعبید، أسألك یارب األرباب، ویامعتق الرقاب، 

وم الحساب أن تعتقني من النار، وتجعلني بقدرتك في خیر في ی
دار، في جنات تجري من تحتھا األنھار، فإنك واحد قادر جبار، 

اللھم اغفر لي ولوالدي وما ولدا، وللمسلمین والمسلمات، : ویقول
األحیاء منھم واألموات، اللھم لك الحمد كما أبتدأت الحمد، ولك 

لمن یاذا المن واإلحسان، اللھم الشكر وأنت ولي الشكر، ولك ا
  .فأعطني سؤلي، في دنیاي وآخرتي ؛ فإنك جواد كریم

* * * * * * * * * *  
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  باب اإلفاضة إلى منى ورمي الجمار
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 228ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یرمي فیھ وھو یوم العاشر : یوم النحر: أیام الرمي: السَّالم، قال
جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصیات، یكبر مع كل حصاة، 



یوم : وال یرمي یومئذ من الجمار غیرھا، وثالثة أیام بعد یوم النحر
حادي عشر، ویوم ثاني عشر، ویوم ثالث عشر، یرمي فیھن 

الجمار الثالث بعد الزوال كل جمرة بسبع حصیات، یكبر مع كل 
  .ن األولتین وال یقف عند جمرة العقبةحصاة، ویقف عند الجمرتی

أخبرنا : بلفظ: ومثلھ في شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اهللا
أخبرنا عبد العزیز بن : السید أبو العباس الحسني رحمھ اهللا، قال

: حدَّثنا المحاربي، قال: حدَّثنا علي بن محمد، قال: إسحاق، قال
: یم بن زبرقان، قالحدَّثني إبراھ: حدَّثني نصر بن مزاحم، قال

  .إلى آخر السند في المجموع...حدَّثني أبو خالد
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 234ص[وفي المجموع أیضًا 

أول المناسك یوم النحر رمي الجمرة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم : (قال
  ).طواف الزیارة

قال رسول  :عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 235[وفیھ 
اللھم اغفر للمحلقین ثالثًا، اللھم : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).اغفر للمقصرین مرة واحدة

فیمن أصابھ : عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 235ص[وفیھ 
أذى من رأسھ، فحلقھ یصوم ثالثة أیام، وإن شاء أطعم ستة مساكین 

  .شاء نسكًا ذبح شاة لكل مسكین نصف صاع، وإن
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، ]2/749:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: حدَّثني أبو الطاھر، قال: وأخبرنا محمد، قال]: 2/389:العلوم[

من لبد، أو : (حدَّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبیھ أن علیًا، قال
  ).عقص، أو عقد بسیر، وجب علیھ الحالق

ھذا شيء یفعل في الجاھلیة یكون لھم الجمام، فإذا  كان: قال محمد
أرادوا أن یحرموا فكان الرجل یلبد شعره بصمغ، أو بغیره 

وبعضھم یعقده بسیر، أو یعقصھ حتى یلویھ ثم یعقده، فنھى عن 
ذلك فمن فعل من ذلك شیئًا في اإلسالم فعلیھ أن یحلقھ، ولیس لھ أن 



اء قصر في الحج، وإن یقصر، فإن لم یفعل من ھذه شیئًا فإن ش
فأما العمرة في غیر أشھر الحج فإذا أحل حلق : شاء حلق، قال

  .رأسھ
وأخبرنا أبو العباس : وفي شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اهللا

أخبرنا علي بن محمد الرویاني، والحسین : الحسني رحمھ اهللا، قال
ثنا زید حدَّ: أخبرنا الحسین بن علي بن الحسن، قال: بن أحمد، قاال

بن الحسن، عن ابن أبي أویس، عن ابن ضمرة، عن أبیھ، عن 
أنھ كان یرمي جمرة العقبة راكبًا : جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم

  .وراجًال
ثم أفض على بركة اللَّھ حتى تأتي : وفي منسك زید َعَلْیھ السَّالم

رحلك بمنى، ثم ائت الجمرة التي عند العقبة فارمھا بسبع حصیات 
ن بینك وبینھا نحوًا من خمسة أذرع تكبر مع كل حصاة تكبیرة، یكو
اللھم ازجر عني الشیطان، اللھم تصدیقًا بكتابك، وسنة نبیك : وقل

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم اللھم أجعلھ حجًا مبرورًا، وعمًال متقبًال، 
: وذنبًا مغفورًا، وإن شئت قلت ذلك مع كل حصاة، وإن شئت قلت

فرغ من رمیك حین ترید االنصراف، والتدع التكبیر مع كل حین ت
حصاة ولیكن حصاك بقدر أنملة أو أصغر من ذلك قلیًال مثل حصاة 

  .الحذف، واجعل الحصى في یدك الیسرى، وارم بیدك الیمنى
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، ]1/691:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: حدَّثنا عباد بن یعقوب، قال: ، قالوحدَّثنا محمد]: 2/363:العلوم[

حدَّثنا یحیى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر َعَلْیھ 
ثم أفض حتى تأتي منزلك بمنى، ثم أت الجمرة العظمى : السَّالم

اللَّھ أكبر : فارمھا بسبع حصیات، وكبر مع كل حصاة تكبیرة تقول
للھم تصدیقًا بكتابك، وسنة اللَّھ أكبر اللھم اْدَحر عني الشیطان، ا

رسولك محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، اللھم اجعلھ حجًا مبرورًا، 
وعمًال مقبوًال، وذنبًا مغفورًا، وسعیًا مشكورًا، وإن شئت قلت ذلك 



مع كل حصاة، وإن شئت قلتھ حین تفرغ من رمیك في آخر 
كل حصاة الحصى حین ترید اإلنصراف، إال التكبیر تكبر مع 

  .ترمي بھا البد من ذلك
إذا : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 208ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

اللَّھ أكبر، ثم یتقدم : رمى الرجل الجمار قال مع كل حصاة یرمیھا
أمام الجمرتین األولتین إذا رماھما ویدعو بما حضر من الدعاء، 

ھا، ویكبر مع كل ویذكر اللَّھ عز وجل، فأما جمرة العقبة فیرمی
  .حصاة، ثم ینصرف وال یقف عندھا وال یدعو

قال القاسم َعَلْیھ السَّالم فیما أخبرنا علي، عن ]: 209ص 1ج[وفیھ 
: ابن ھارون، عن ابن سھل، عن عثمان، عن القومسي عنھ، قال
أفضل أوقات رمي الجمار زوال الشمس، إال یوم النحر، فإنھ 

رجال إال بعد طلوع الشمس، وقد یرمیھا قبل الزوال، والیرمي ال
  .رخص للنساء في الرمي قبل طلوع الشمس وال یرمي الجمار لیًال

ومن : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم، ومحمد]: 209ص 1ج[وفیھ 
  .استطاع أن یرمي الجمار ماشیًا فھو أفضل
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وھو أشبھ بأعمال : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم] 209ص 1ج[
  .ومن رماھا راكبًا أجزاه الصالحین،
وال بأس أن یرمي الجمار راكبًا من غیر علة، قد رمى : قال محمد

  .العلماء والصالحون ركبانًا، ومشاة
أنھ رمى جمرة العقبة : وروي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .راكبًا على ناقتھ، وعن جعفر بن محمد َعَلْیھ السَّالم أنھ رمى راكبًا
ثم لیسر راجعًا ]: 286ص 1ج[ال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام ق

إلى منى علیھ الخشوع والوقار، ویقرأ في طریقھ ماتیسر من 
القرآن، ویدعوا بما شاء أن یدعوا بھ، ویذكر اللَّھ بما ھو أھلھ، 

ویستغفر لذنوبھ، ویتوب إلیھ من خطیئتھ ؛ فإنھ الیغفر إال للتائبین، 
وھو  -  من الراجعین، فإذا انتھى إلى بطن محسر وال یقبل إال



فلیسرع في سیره حتى یقطع بطن  -الوادي الذي بین منى ومزدلفة 
الوادي ؛ فإنھ یروى أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أسرع 

في ذلك الموضع، ولیس اإلسراع في ذلك الموضع سنة واجبة ؛ 
 َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إنما فعل ذلك لعلة كانت، ألن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا

وسبب حدث، ولو ترك اإلسراع في ذلك الموضع تارك لم یبطل 
علیھ حجھ، ولم یفسد علیھ أمره، فإذا انتھى إلى منى فلیمض على 
حالھ حتى یأتي جمرة العقبة من بطن منى، فیرمیھا بسبع حصیات 

أكبر كبیرًا، والحمد هللا  الإلھ إال اللَّھ واهللا: یقول مع كل حصاة
  .كثیرًا، وسبحان اللَّھ بكرة وأصیًال
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إنھ إذا انتھى إلى منى : وقلنا]: 191ص 2ج[وفي شرح التجرید 
أتى جمرة العقبة فرماھا بسبع حصیات یھلل ویكبر ؛ ألن النبي 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فعل ذلك في حدیث جابر وغیره، 
  .ھوالخالف فی

إنھ یقطع التلبیة مع أول حصاة یرمیھا ؛ ألنھ یروى عن : وقلنا
النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على مامضى من القول فیھ ؛ وألنھ 

  .الخالف فیھ، وإنما الخالف في قطعھا قبل ذلك
ویرمي جمرة العقبة یوم : وقال القاضي زید رحمھ اهللا في الشرح

الف فیھ، وال خالف أن الرمي بھا النحر بسبع حصیات، وال خ
یجب أن تكون متفرقة، والنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان یرمي 

  .مفرقًا وعلى ھذا جرى عمل السلف
* * * * * * * * * *  
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  فصل فیما یحل بعد الرمي لجمرة العقبة، وفي النحر
أبو العباس أخبرنا : وفي شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اهللا

أخبرنا علي بن محمد الرویاني، والحسین بن أحمد : رحمھ اللَّھ، قال
حدَّثنا زید : أخبرنا الحسین بن علي بن الحسن، قال: البصري، قال

بن الحسن، عن إبن أبي أویس، عن ابن ضمیرة، عن أبیھ، عن 
من رمى الجمرة : (جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقول

فقد حل لھ كل شيء حرم علیھ  - ة العقبة، وحلق ونحر الكبرى جمر
  ).إال النساء، والصید والبیتوتة خارج منى

عن آبائھ، عن علي ]: 242ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
وجھت : (أنھ كان إذا ذبح نسكھ استقبل القبلة، ثم قال: َعَلْیھم السَّالم

، وما أنا من وجھي للذي فطر السماوات واألرض حنیفًا مسلمًا
المشركین إن صالتي، ونسكي، ومحیاي، ومماتي هللا رب العالمین 

الشریك لھ وبذلك أمرت وأنا من المسلمین، بسم اهللا واهللا أكبر، 
وكان یكره أن ینخعھا حتى ) اللھم منك وإلیك، اللھم تقبل من علي

  .، وكان َعَلْیھ السَّالم یطعم ثلثًا، ویأكل ثلثًا، ویدخر ثلثًا()تموت
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أخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، : وھو في شرح األحكام بلفظ
حدَّثني : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: أخبرنا أبو زید، قال: قال

بن علي، () أحمد بن عیسى، عن الحسین، عن أبي خالد، عن زید
ك اللھم من: (إلخ، بلفظ..أنھ كان: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

فطر السماوات واألرض، عالم : (وبلفظ) بسم اللَّھ وباهللا() وإلیك
  ).الغیب والشھادة

، ]1/393:العلوم[ومثلھ في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
  )منك ولك: (بھذا السند عن محمد بلفظ]: 1/757:الرأب[

یقول ھذا الكالم، وھو قائم ) عالم الغیب والشھادة(وفیھا : قال محمد
  .بل أن یضجعھاق

ثم یأتي ]: 286ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 



رحلھ فینحر إن كان معھ فضل، أو یجب علیھ ھدي فیذبح ھدیھ أو 
بسم اللَّھ وباهللا وعلى ملة : ینحره، ویقول حین یضع الشفرة علیھ

واهللا أكبر، ثم  رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وال إلھ إال اللَّھ
اللھم منك وإلیك فتقبل من عبدك ابن عبدیك، ثم : یذبح، ثم یقول 

یأمر بھ فیصنع لھ منھ فیأكل ھو، وإخوانھ، ویأمر ببعضھ فیتصدق 
بھ على المساكین، وأولى المساكین بصدقتھ من قرب من منزلھ، 

ومن رحلھ من أھل الفاقة والحاجة، ثم یحلق رأسھ، أو یقصر، 
حب من الثیاب، ویتطیب بما شاء من الطیب، وقد حل ویلبس ما أ

  .لھ كل شيء إال النساء
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فإذا فرغت فاشتر أضحیتك : وفي منسك اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم
التي كان فیھا تمتعك، فاشترھا قبل رمي الجمرة وإن شئت بعده، 

واجعلھ كبشًا سمینًا أقرن فحًال، فإن لم تجد كبشًا فمن فحولة 
المعزى وإال فنعجة من الضأن، فإن لم تجد فما أیسر علیك، ثم 

إني وجھت : استقبل بھا القبلة فاذبحھا، ثم قل حین توجھھا إلى القبلة
وجھي للذي فطر السموات واألرض عالم الغیب والشھادة حنیفًا 

مسلمًا وما أنا من المشركین، إن صالتي، ونسكي، ومحیاي، 
شریك لھ وبذلك أمرت، وأنا من ومماتي هللا رب العالمین، ال

المسلمین، اللھم منك ولك، بسم اللَّھ واهللا أكبر، اللھم تقبل مني، وال 
تنخعھ حتى یموت، ثم كل وأطعم، وتصدق، وأھد منھ إن شئت، 

  .واحلق رأسك بعد الذبح، واغتسل لیوم النحر
، ]1/364:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: حدَّثنا عباد بن یعقوب، قال: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/693:الرأب[
نحو : أخبرنا یحیى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر

فإن لم تجد كبشًا فالموجي من : مافي منسك زید َعَلْیھ السَّالم، وبلفظ
  .الضأن والمعز ماتیسر

  .التنخعھ: الخصي، وبلفظ: الموجي: قال أبو جعفر



وال صالة بعد الفجر یوم : (تنخعھ تفصل رأسھ، وزاد :قال محمد
عالم الغیب (، ولم یذكر الغسل، وبدون )النحر إال المكتوبة

  ).والشھادة
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ثم یعود إلى رحلھ، ثم ]: 192ص 2ج[وفي شرح التجرید قال 
ینحر، أو یذبح مایرید نحره أو ذبحھ، والقارن ینحر ماكان ساقھ، 

ق دمًا بدنة، أوبقرة، أوشاة، وھذا منصوص والمتمتع علیھ أن یری
علیھ في األحكام، ووجھ ذلك مافي حدیث جابر أن رسول اللَّھ 

انصرف إلى المنحر فنحر، وال خالف : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  .في ذلك، وعلیھ خلف المسلمین وسلفھم

: تعالى على المتمتع أن یریق دمًا بدنة أو بقرة أو شاة ؛ لقولھ: وقلنا
، ]196:البقرة[}َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِّ َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْدِي{

واسم الھدي یتناول البدنة والبقرة والشاة، فأیھا أھدى فقد أجزى وال 
  ().خالف في ذلك

ویضحي إن أراد ذلك بما : وقال القاضي زید رحمھ اهللا في الشرح
قرة أو شاة إن أحب ذلك، ولیس علیھ دم، نص شاء من بدنة أو ب

علیھ في األحكام، وال خالف بین جمھور الفقھاء أن المفرد الدم 
علیھ وأن یذبح لھ سنة وتطوع ؛ وذلك لخبر جابر أن رسول اللَّھ 

) لما رمى انصرف إلى المنحر فنحر(َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
حى أكل من أضحیتھ، وال وعلیھ خلف المسلمین وسلفھم، فإن ض

خالف أن لھ أن یأكل من ھدي التطوع، ویطعم منھا من شاء، 
َفُكُلوا ِمْنَھا َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع {: ویتصدق بالباقي ؛ لقولھ تعالى

  ].36:الحج[}َواْلُمْعَترَّ
والخالف أنھ الیجوز األكل من الجزاء والكفارة، وال خالف : وفیھ

  .لتطوع واألضحیةأنھ یجوز األكل من ھدي ا
* * * * * * * * * *  



)1/456(  

  

  فصل في رمي الجمار في الیوم الثاني وما یلحق بذلك
، ]2/366:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا عباد، عن یحیى بن : وحدَّثنا محمد، قال]: 1/694:الرأب[
الناس في فذكرت ألبي جعفر قول : سالم، عن أبي الجارود، قال

یاأبا الجارود أكل الناس : رمي الجمار عند زوال الشمس، فقال
یطیق أن یرمي عند زوال الشمس، لقد حج الناس عامًا من تلك 
األعوام حتى بلغ الناس قریبًا من بئر میمون، أفكلھم رمى قبل 

الظھر وبعدھا، وإن شئت ضحى، وإن () زوال الشمس ؟ أرم قبل
رة الصغرى في الیوم الثاني فارمھا بسبع شئت بالعشي، وأبدأ بالجم

كما قلت یوم النحر حین : حصیات تكبر مع كل حصاة، وتقول
  .رمیت الجمرة العظمى
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یرمي قبل الظھر قبل زوال الشمس في أول یوم من : قال أبو جعفر
رمي الجمار، وفي آخر یوم، وأما في یومین بین ذلك فال ترم إال 

كما قلت یوم النحر حین : كل حصاة، وتقولبعد الزوال تكبر مع 
رمیت الجمرة العظمى، وقف وادع اللَّھ، وصل على النبي َصلَّى 

اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فإذا رمیت الجمرة الصغرى، فانطلق نحو 
الثانیة، وارمھا بسبع حصیات تكبر مع كل حصاة، واستقبل البیت، 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ  وادع اللَّھ جل وعز ساعة، وصل على النبي
وَسلَّم، وقل مثل ماقلت حین رمیت الجمرة الصغرى، ثم تقف قریبًا 

منھا عند یسار الطریق، فادع اللَّھ، وأثن علیھ وصل على النبي 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وأرم الجمار كل یوم، ثالثتھن وال 

إلى غروبھا، یضرك أي ساعة رمیت الجمار مابین طلوع الشمس 
وأحب ذلك إليَّ عند الزوال حتى إذا كان آخر أیام التشریق رمیت 



الجمار كلھا وتصنع كما صنعت قبل ذلك، ثم صل الظھر، ثم انفر 
من منى إلى مكة فطف بالبیت ، وإن لم تطف بالبیت فال یضرك إن 
كنت طفت بھ یوم النحر كما وصفت لك وإن لم تكن طفت بھ فطف 

ال بد من ذلك، فقد قضیتم حجكم وال تبیتوا أیام أسبوعًا؛ فإنھ 
التشریق إال بمنى ، وكّبروا فیھن في دبر كل صالة ، أول التكبیر 

صالة الظھر من یوم النحر إلى صالة العصر یوم الرابع، وال یكبر 
  .في العصر وھي آخر أیام التشریق
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ي بن روي عن عل]: 1/367:العلوم[، ]1/696:الرأب[قال محمد 
أن أول التكبیر : أبي طالب رضي اهللا عنھ من غیر حدیث أبي سعید

من یوم عرفة صالة الفجر إلى صالة العصر من آخر أیام 
اللَّھ أكبر اللَّھ أكبر ال إلھ إال اللَّھ واهللا : التشریق، فإذا كبرت فقل

أكبر، اللَّھ أكبر وهللا الحمد، الحمد هللا على ماھدانا، اللَّھ أكبر على 
تقول في دبر كل صالة، ولیكن آخر . ارزقنا من بھیمة األنعامم

اللھم التجعلھ آخر : عھدك بالبیت أن تستلم الركن األسود تقول
  .العھد من بیتك الحرام

فإذا كان ]: 288ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
 -وھو الیوم الذي یسمى یوم الرؤوس  - الیوم الثاني من یوم النحر 

نھض طاھرًا متطھرًا بعد زوال الشمس، ویحمل معھ من رحلھ 
إحدى وعشرین حصاة من الحصى الذي أخذه من مزدلفة، ولیكن 

مغسوًال ؛ فإن ذلك یروى عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حتى 
وھي أقربھن إلى مسجد الخیفـ  -یأتي الجمرة التي في وسط منى 

ال إلھ : بطن الوادي یقول مع كل حصاةفیرمیھا بسبع حصیات من 
  .إال اللَّھ واهللا أكبر، والحمد هللا كثیرًا، وسبحان اللَّھ بكرة وأصیًال
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ثم  -ویجعل الجمرة التي رماھا من وراء ظھره  - ثم یستقبل القبلة 
اللھم إیمانًا بك، وتصدیقًا بكتابك، واتباعًا لسنة نبیك محمد : یقول

ْیھ َوآلھ وَسلَّم، اللھم إني عبدك ابن عبدیك طالب منك َصلَّى اهللا َعَل
ضارع إلیك، فأعطني بفضلك إقالة عثرتي، وغفران خطیئتي، 

وستر عورتي، والكفایة لكل ماأھمني منك طلبت، وإلیك قصدت، 
فال تخیبني، إنك أنت إلھي الإلھ غیرك، بیدك ناصیتي، وإلیك 

ألقاك روعتي،  رجعتي ؛ فأحسن مثواي في آخرتي، وأّمن یوم
فأعذني من عذابك، وأنلني ماأنت أھلھ من ثوابك، إنك لطیف كریم، 

  .رؤوف رحیم
ثم لیمض حتى ینتھي إلى الجمرة الوسطى جمرة علي َعَلْیھ السَّالم 

الإلھ إال اللَّھ واهللا أكبر : فیرمیھا بسبع حصیات یقول مع كل حصاة
وأصیال، ثم یستقبل كبیرًا، والحمد هللا كثیرا، وسبحان اللَّھ بكرة 

اللھم اغفر لي الذنوب : الكعبة ویجعل الجمرة من ورائھ، ثم یقول
التي تھتك العصم، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي 

الذنوب التي تغیر النعم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القسم، 
واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي ترد 

عاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس غیث السماء، واغفر لي الد
الذنوب التي تدخل في الھوى، اللھم وفقني لما تحب وترضى، 
  .واعصمني من الزلل، والخطاء، إنك أنت الواحد العلي األعلى
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ثم یأتي جمرة العقبة، فیرمیھا بسبع حصیات یقول مع كل حصاة 
 أكبر كبیرا، والحمد هللا كثیرا، وسبحان الإلھ إال اللَّھ، واهللا: منھن

: اللَّھ بكرة وأصیال، ثم ینصرف وال یقف عندھا، ویقول في طریقھ
، وبارك لي فیما أعطیت، وعافني فیمن ()اللھم تولني فیمن تولیت

عافیت، وقني شّر ماقضیت، إنك تقضي وال یقضى علیك، تباركت 
دیت، سبحانك ال ربنا وتعالیت، الیذل من والیت، وال یعز من عا

إلھ إال أنت، عز من نصرت، وذل من خذلت، وأصاب من وفقت، 



وحار عن رشده من رفضت، واھتدى من ھدیت، وسلم من اآلفات 
من صحبت، ورعیت، أسألك أن ترعاني، وتصحبني في سفري 

ومقامي، وفي كل أسبابي، یاإلھ األولین، ویاإلھ اآلخرین، ثم 
الغد وزالت الشمس فعل في رمي ینصرف إلى منزلھ، فإذا كان من 

الجمار مافعل باألمس، ثم إن أحب التعجیل إلى أھلھ نفر في ھذا 
الیوم من بعد زوال الشمس ورمیھ للجمار، وال یجوز ألحد أن 

ینفر، وال أن یرمي في ھذا الیوم، وھو یوم النفر األول إال من بعد 
  .زوال الشمس

ن ینفر في الیوم وإن أحب أ: وفي شرح القاضي زید رحمھ اهللا
الثاني، ویعود إلى مكة فعل، فإنھ النفر األول نص علیھ في 

َفَمْن َتَعجََّل ِفي {: الجامعین، وال خالف فیھ، واألصل فیھ قولھ تعالى
، ]203:البقرة[}َیْوَمْیِن َفَلا ِإْثَم َعَلْیِھ َوَمْن َتَأخََّر َفَلا ِإْثَم َعَلْیِھ ِلَمِن اتََّقى

  .راد بھ العود من منى بعد الرميوال خالف أن الم
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فإذا عزم ]: 290ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
على النفر نفر من منى، فأتى الكعبة فطاف بھا سبعة أشواط وصلى 

اللھم البیت بیتك، والحرم : ركعتین، ثم استقبل القبلة، ثم قال
ك من النار، اللھم اجعلھ حرمك، والعبد عبدك، وھذا مقام العائذ ب

سعیًا مشكورًا، وحجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعمًال متقبًال، اللھم 
التجعلھ آخر العھد من بیتك الحرام الذي جعلتھ قبلة ألھل اإلسالم، 
وفرضت حجھ على جمیع األنام، اللھم اصحبنا في سفرنا، وكن لنا 

فر، وسوء المنقلب، ولیا، وحافظا، اللھم إنا نعوذ بك من كآبة الس
وفاحش المنظر في أھلنا، وأوالدنا، ومالنا، ومن اتصل بنا من ذوي 

أرحامنا، وأھل عنایتنا، اللھم لك الحمد على ما مننت بھ علینا من 
أداء فرضك العظیم، ولك الحمد على حسن الصحابة والبالغ 

الجمیل، اللھم التشمت بنا األعداء، وال تسوء فینا األصدقاء، وال 
كلنا إلى أنفسنا، ربنا وھب لنا من أزواجنا، وذریاتنا قرة أعین، ت



واجعلنا للمتقین إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جھنم إن عذابھا كان 
  .غراما، إنھا ساءت مستقرًا ومقاما
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اللھم أنت : ثم یدخل زمزم، فیشرب من مائھا، ویطلع فیھا، ویقول
تھ، وأسكنتھ في أرضھا تفضال أخرجتھا، وجعلت الماء فیھا، وأقرر

منك على خلقك، ثم أسقیتھم منھا، ومننت علیھم بما جعلت من 
البركة فیھا، فأسقنا بكأس محمد نبیك َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یوم 
الظما، واجعلنا من حزبك وحزبھ، وأدخلنا في زمرتھ، وامنن علینا 

اآلخرة بقربھ،  بشفاعتھ، وأسكّنا في جواره، وامنن علینا في
واحشرنا یوم الدین على مّلتھ، إیاك وحَّدنا، وإلیك العدل في كل 

أفعالك نسبنا، وبجمیع وعدك ووعیدك صدقنا، وسنة نبیك اتبعنا، 
وإیاك على أداء جمیع فرضك استعنا، فأعنا بعونك، وافتح لنا 
أبواب رحمتك، ووسع علینا في األرزاق، وارفق علینا بأعظم 

یسیر إلى بلده إن شاء اللَّھ فإن عزم على المقام إلى اإلرفاق، ثم 
  .النفر الثاني أقام إن شاء اللَّھ تعالى

وھو الیوم  - فإذا كان ذلك الیوم ]: 291ص 1ج[قال َعَلْیھ السَّالم 
فلینفر إذا  -الرابع من یوم النحر وھو آخر یوم من أیام التشریق 

أحّب التعجیل إلى ارتفع الضحى، ویرمي الجمار في ذلك الوقت إن 
مكة، وإن أحب رمى الجمار ونفر من بعد الزوال، فإذا رمى 

الجمار فلیفعل في رمیھا كما فعل أوًال، ولیدع بما دعا في األیام 
  .الخالیة من الدعا
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ثم یسیر إلى مكة حتى یطوف طواف الوداع، ثم یصلي ركعتین، 
الدعاء في النفر األول، ثم یقف مستقبل القبلة، فیدعوا بما ذكرنا من 



ثم یدخل زمزم فیشرب من مائھا سبع جرع ، ویدعو بما فسرت لك 
من الدعاء في دخولھ إیاھا في النفر األول، وإن كان لھ بمكة مقام 
أخر الوداع إلى یوم خروجھ، ثم ودع ودعا بما فسرت لھ إن شاء 

عند اللَّھ، فإن الوداع الیكون إال في یوم الرحیل، ویستحب للحاج 
وقت نفره من منى أن یتصدق بما حضره فیما بین مكة ومنى، وأن 

یتصدق بما أمكنھ وحضره في یوم خروجھ من مكة وتوجھھ إلى 
  .بلده

قال َعَلْیھ السَّالم في حج إبراھیم صلوات اهللا ]: 271ص 1ج[وفیھا 
فأمره صلى اهللا علیھ ربھ جل ذكره بالحج : علیھ وآلھ وسلم مالفظھ

الحرام، فحج كما أمره اللَّھ كما حج أبوه آدم صلى اللَّھ لھ إلى بیتھ 
علیھما، فحج إبراھیم َعَلْیھ السَّالم بأھلھ والمؤمنین حتى انتھى إلى 

بیت رب العالمین، فأمره اللَّھ سبحانھ في األذان بالحج، فأذن، ودعا 
إلى اللَّھ، فأسمع، فاجابھ إلى ذلك من آمن باهللا، واتبع أمره، 

إلى إبراھیم صلى اللَّھ علیھ، فخرج بمن معھ متوجھا إلى واجتمعوا 
إن إبلیس اعترض لھ عند جمرة العقبة، فرماه بسبعة : منى، فیقال

أحجار یكبر مع كل حجرة تكبیرة، ثم اعترض لھ عند الجمرة 
الثانیة، ففعل بھ مافعل عند الجمرة األولى، ثم اعترض لھ عند 

د الجمرة الثانیة، فأیس من إجابتھ الجمرة الثالثة، فرماه كما رماه عن
إنھ صده، وضللھ عن طریق عرفة، فأتى : لھ، وقبولھ لقولھ فیقال

صلى اهللا علیھ ذا المجاز، فوقف بھ فلم یعرفھ إذ لم یر فیھ من 
النعت مانعت لھ، فسار عنھ وتركھ، فسمي ذلك المكان لمجاز 

  إبراھیم بھ ذا المجاز،
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اللَّھ علیھ الموضع الذي أمر بإتیانھ عرفھ بما  فلما أتى إبراھیم صلى
قد : فیھ من العالمات التي نعتت لھ، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

عرفت ھذا المكان فسمي عرفات، فنزل بھا حتى صلى الظھر، 
والعصر معًا، ثم وقف بالناس، وجعل إسماعیل صلوات اهللا علیھ 



ى غربت الشمس، ثم دفع بالناس، إماما، فوقف مستقبال للبیت حت
إنھا : فصلى المغرب والعشاء اآلخرة بالمزدلفة، ویقال واهللا أعلم

سمیت مزدلفة الزدالف الناس منھا إلى منى، وإنما سمي موضعھا 
ُجَمعا ألنھ جمع بین الصالتین بھا، ثم نھض صلى اللَّھ علیھ حین 

قف الناس الذي یقال لھ قزح، وو() طلع الفجر، فوقف على الضرب
حولھ، وھو المشعر الحرام الذي أمر اللَّھ بذكره عنده، ثم أفاض 

قبل طلوع الشمس، فرمى جمرة العقبة بسبع حصیات، ثم نزل منى 
فذبح وحلق، وصنع مایصنع الحاج، وأرى الناس مناسكھم، فاستمر 
علیھ الناس المؤمنون معھ وبعده، وكان الحج فرضا على من وجد 

فھو الزاد، والراحلة، واألمان على النفس، ثم : یلإلیھ سبیال، والسب
: قال سبحانھ وتعالى عن كل شأن شأنھ في الداللة على وقت الحج

، فكانت أشھر الحج شواًال، ]197:البقرة[}اْلَحجُّ َأْشُھٌر َمْعُلوَماٌت{
  .وذا القعدة، والعشر من أول ذي الحجة

* * * * * * * * * *  
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  ةباب طواف الزیار
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 229ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُھْم {: في قول اللَّھ عز وجل: السَّالم
ھو طواف الزیارة یوم : (، قال]الحج[})29(َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق

إذا طاف الرجل طواف الزیارة حل النحر، وھو الطواف الواجب، ف
الطیب، : لھ الطیب، والنساء، وإن قصر وذبح، ولم یطف حل لھ

  ).والصید، واللباس، ولم یحل لھ النساء حتى یطوف بالبیت
اإلحرام، : فروض الحج ثالثة: وقال زید بن علي َعَلْیھما السَّالم

  .والوقوف بعرفة، وطواف الزیارة یوم النحر
أخبرنا السید أبو العباس : لعلي بن باللوفي شرح األحكام 

إلى آخر السند إلى ...أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق: الحسني، قال
: المجموع، والمجموع عن علي َعَلْیھم السَّالم في قولھ جل ثناؤه



ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُھْم َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیِت {
ھو طواف الزیارة یحل لھ النساء، : ، قال]الحج[})29(اْلَعِتیِق

والطیب إن قصر، وذبح حل لھ الطیب، والصید، واللباس، ولم یحل 
  .لھ النساء حتى یطوف بالبیت

إنھ یطوف بعد ذلك : وقلنا]: 195ص 2ج[وفي شرح التجرید 
ْم ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُھ{: طواف الزیارة لقولھ تعالى

وال خالف أن المراد بھ ] الحج[})29(َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق
طواف النساء، وال خالف أیضًا في أنھ فرض والیجبر بغیره، 

إنھ یحل لھ النساء : والخالف أنھ الرمل فیھ إذ السعي بعده، وقلنا
بعده ؛ ألنھ الخالف فیھ، وفي أن جمیع أحكام اإلحرام تنقطع بھ، 

  .أجل ذلك سمي طواف النساءومن 
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وروى زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، 
ھو : (قال] الحج[})29(َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیِت اْلَعِتیِق{: في قولھ تعالى

طواف الزیارة، وھو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف 
  ).الزیارة حل لھ النساء

والتدع أن تروح إلى : زید بن علي َعَلْیھما السَّالموفي منسك 
البیت، فإن أنت زرتھ فكفاك غسلك الذي اغتسلت یوم النحر بعد 
الحلق، وإذا زرت البیت فطف بھ سبعة أطواف، وصل عند مقام 

إبراھیم صلى اللَّھ علیھ وعلى آلھ وسلم، وطف بین الصفا والمروة، 
والمروة مثل ماقلت یوم وقل في طوافك بالبیت، وبین الصفا، 

قدمت مكة، ثم قد حل لك الطیب، والثیاب، وكل شيء یحل للمحرم 
غیر أني أحّب أن التقرب النساء حتى تطوف بالبیت أسبوعًا آخر، 

وال تطف فیھ بین الصفا، والمروة فإذا فعلت ذلك، فقد حل لك 
النساء، والطیب، والثیاب، وكل شيء، وادخل البیت، فصل بین 

ن مااستطعت على الرخامة الحمراء، فإن لم تقدر على العمودی
: دخول البیت فقد یجزیك من دخول البیت، وقل حین تدخل البیت



فأمني من ] 97:آل عمران[}َوَمْن َدَخَلُھ َكاَن َءاِمًنا{: اللھم إنك قلت
  .عذابك یوم القیامة

)1/467(  

  

، ]1/365:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: حدَّثنا عباد بن یعقوب، قال: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/693:الرأب[

ثم : أخبرنا یحیى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر
زر البیت بالعشي، وإن اشتغلت، فال یضرك متى زرتھ، غیر أنھ 
ینبغي لك أن تغتسل إذا زرتھ بعد یوم النحر، فإن زرتھ یوم النحر 

اغتسلت یوم النحر بعد الحلق، فإذا زرت البیت  كفاك غسلك الذي
فطف بھ اسبوعًا، وصل عند مقام إبراھیم ركعتین، وطف بین 
الصفا والمروة لحجك، وقل في طوافك في البیت، وبین الصفا 

والمروة، وقل علیھما مثل الذي قلت أول یوم قدمت مكة، ثم أحل 
  .حرملك الطیب، والنساء، والثیاب، وكل شيء یحل منھ الم

: حدَّثنا عباد بن یعقوب، عن یحیى بن سالم، قال: وحدَّثنا محمد، قال
كنت : حدَّثني عبداهللا بن علي بن الحسین، قال: قال أبو الجارود

أحج مع أبي علي بن الحسین، وكان إذا رجع من الموقف إلى منى 
فرمى الجمرة، ثم ذبح، وحلق حل من كل شيء إال النساء، والطیب 

بیت، فإذا أتى البیت وطاف بھ، وبالصفا، والمروة، حتى یأتي ال
  .وحل لھ النساء، والطیب
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فإذا كان في ]: 287ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أو أي یوم من أیام = یعني َعَلْیھ السَّالم یوم النحر = آخر یومھ 

لحجة، ولم  منى شاء، أتى الكعبة، فإن كان مفردًا، أو كان لم یطف
یسع طاف لحجھ سبعة أشواط، وسعى بین الصفا والمروة سبعة 



أشواط یفعل في كل طوافھ، وسعیھ ماشرحنا لك في أول كتابي 
ھذا، ثم یرجع إلى الكعبة، فیطوف بھا طواف النساء سبعة أشواط 
أیضًا الیرمل في شيء منھا، ثم یصلي ركعتین لطوافھ خلف مقام 

وإن كان قد طاف لحجھ : ، قال َعَلْیھ السَّالمإبراھیم صلى اللَّھ علیھ
وسعى قبل خروجھ إلى عرفة طاف حین یرجع إلى الكعبة من منى 

في أي أیام منى شاء، أو بعد نفره من طواف النساء، وھو الذي 
یسمیھ الناس طواف الزیارة، وھو طواف الحج الالزم الذي قال 

ُیوُفوا ُنُذوَرُھْم َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیِت ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم َوْل{: اللَّھ فیھ
ثم قد حل لھ النساء، وإن كانت زیارتھ في أیام ] الحج[})29(اْلَعِتیِق

منى فدخل مكة لیًال في أول اللیل فلیخرج من لیلتھا، وإن دخلھا 
نھارًا فلیخرج منھا في یومھ ؛ فإنھ إن دخلھا في أول اللیل فأدركھ 

لھا نھارًا فأدركھ اللیل بھا وجب علیھ دم، فإذا الصباح بھا، أو دخ
  كان الیوم

  .الثاني رمى الجمار
* * * * * * * * * *  
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  باب طواف الوداع
عن آبائھ، عن علي ]: 230ص 1ج[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

من حج فلیكن آخر عھده بالبیت إال النساء : (َعَلْیھم السَّالم، قال
سول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رخص لھن في الحیض ؛ فإن ر

  ).ذلك
ومن رحل من : قال محمد]: 218ص 1ج[وفي الجامع الكافي قال 

منى فلم یودع البیت فال شيء علیھ، إنما علیھ طواف الوداع إذا 
صار إلى مكة یعني ثم خرج منھا ؛ لقول النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

)) أراد أن یخرج من مكة فلیكن آخر عھده بالبیت من: ((وَسلَّم
وروى في ھذا الحدیث أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رخص 

یجزیھن طواف الزیارة وال : (وقال. للنساء الحیض أن ینفرن



  ).یحبسن أصحابھن
  .نحو ذلك: وروي عن الحسین بن علي َعَلْیھما السَّالم

، ]1/699:الرأب[َلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد بن عیسى َع
حدَّثنا عباد، عن یحیى بن : وحدَّثنا محمد، قال]: 1/368:العلوم[

وكان علي بن الحسین : قال أبو جعفر: سالم، عن أبي الجارود، قال
آیبون إن شاء اللَّھ، : إذا صدر من مكة ارتحل إلى أھلھ، قال

  .تائبون، عائدون إلى ربنا، راغبون
: وحدَّثنا محمد، قال]: 2/352:العلوم[، ]1/671:الرأب[وفیھا 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن محمد بن 
أكثروا من الطواف، : (عمر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).فإن لكل عبد منكم بكل قدم حسنة، والحسنة عشرة أمثالھا
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  باب في القارن والمتمتع
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 234ص[زید َعَلْیھ السَّالم  في مجموع
على القارن والمتمتع ھدي، فإن لم یجدا صاما ثالثة : (السَّالم، قال

أیام في الحج آخرھن یوم عرفة، وسبعة أیام إذا رجع إلى أھلھ، 
  ).ذلك لمن لم یكن أھلھ حاضري المسجد الحرام

في اإلھالل ]: 291ص 1ج[كام وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األح
إذا أراد الحاج : بالحج والعمرة معًا إذا أراد صاحبھا أن یقرنھما قال

فلیھيء بدنة یسوقھا معھ، وال نرى أن یقرن قارن إال بسوق بدنة 
من الموضع الذي یحرم منھ فإن لم یجد بدنة فال یقرن، وذلك قول 

َوآلھ وَسلَّم، وقد قال جمیع علماء آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .غیرنا بغیر ذلك، ولسنا نلتفت إلیھ، والنتكل في ذلك علیھ

فإذا أعد البدنة فلینخھا بمیقاتھ، ثم لیغتسل ویلبس ثوبي إحرامھ، ثم 
یشعرھا بشق في شق سنامھا األیمن شقًا حتى یدمیھا، ویقلدھا فرد 

، ثم من صوف، أو قطن، أو كتان: نعل، ویجللھا بأي اإلجالل كان
اللھم إني أرید العمرة والحج معًا قارنًا لھا : لیصل ركعتین، ثم لیقل



طالبًا في ذلك لثوابك، متحریًا لرضاك، فیسرھما لي، وبلغني فیھما 
أملي، في دنیاي وآخرتي، واغفر لي ذنوبي، وامح عني سیائتي، 

وقني شر سفري، واخلفني بأحسن الخالفة في ولدي، وأھلي، 
یث حبستني، أحرم لك بالعمرة والحج معا ومالي، ومحلي، ح

شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وما أقلتھ األرض مني، ونطق 
  .لك بذلك لساني، وعقد لك علیھ قلبي
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لبیك اللھم لبیك، لبیك بعمرة وحجة معًا لبیك، الشریك لك : ثم یقول
لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الشریك لك لبیك، لبیك ذا 

معارج لبیك، وضعت لعظمتك السموات كتفیھا، وسبحت لك ال
األرض، ومن علیھا، اللھم إیاك قصدنا بعملنا، ولك أحرمنا بعمرتنا 

وحجنا ؛ فال تخیب آمالنا، وال تقطع منك رجاءنا، ثم یلبي، 
وینھض، ویسیر ویقطرھا في قطاره، ویتوقى في طریقھ ماشرحتھ 

ھ، وال یركب بدنتھ، وال لھ في أول الكتاب، ویتوقى مانھیتھ عن
یحمل علیھا شیئًا، وال یركبھا لھ خادم إال أن یضطر إلى ركوبھا 

ضرورة شدیدة فیركبھا ركوبًا الیعقرھا، وال یتعبھا، وإن رأى 
راجًال ضعیفًا من المسلمین، قد فدحھ المشي فلیحملھ علیھا العقبة 

جرًا وخیرًا والعقبتین، واللیلة بعد اللیلة واللیلتین ؛ فإن في ذلك أ
والبدنة فھي هللا، والمضطر إلى ركوبھا فعبد من عبید اللَّھ، فإذا 
انتھى إلى مكة فلیطف بالبیت سبعة أشواط، ثم لیصل ركعتین، 

وینوي بذلك الطواف أنھ طواف عمرتھ، ثم یخرج إلى الصفا فلیقف 
علیھ، ویقل ماشرحتھ لھ من القول أوًال، ثم یأت المروة فیقف 

علیھا مافسرت لك من القول أوًال، حتى یوفي سبعة علیھا، ویقل 
أشواط بین الصفا والمروة، وال یقصر من شعره، ثم یرجع إن 

أحب أن یعجل ذلك فیطوف بالبیت سبعة أشواط لحجھ، ثم لیصلِّ 
ركعتین، ثم لیخرج أیضًا فیسعى بین الصفا والمروة سبعة أشواط 



حالھ، وال یترك لحجھ، ثم یبیت على إحرامھ، وبما أھل بھ على 
  التلبیة،
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فإذا كان یوم الترویة خرج إلى منى وعرفة، وفعل مایفعل الحاج 
من الوقوف، واإلفاضة، والرمي، ثم ینحر بدنتھ یوم النحر، ثم 

َوَلا َتْحِلُقوا {: یحلق رأسھ من بعد نحره كما قال اللَّھ سبحانھ
ثم یمضي، فیزور ] 196:البقرة[}ُھُرُءوَسُكْم َحتَّى َیْبُلَغ اْلَھْدُي َمِحلَّ

البیت، ویطوف طواف النساء طوافًا فردًا واحدًا، ثم قد أحل من 
إحرامھ، وحل لھ كل شيء یحرم على المحرم من النكاح وغیره، 

وھذا قول جمیع علماء آل رسول اللَّھ صلى اهللا علیھ وعلیھم 
في أجمعین الیرون قرانًا إال بسوق بدنة، والیرون أنھ یجزیھ 

طوافًا وسعیًا : العمرة والحج مقرونین أقل من طوافین، وسعیین
: لعمرتھ، وطوافًا وسعیًا لحجتھ، وقال غیرھم بغیر ذلك، فقالوا

یجتزي بطواف واحد، وسعي لعمرتھ وحجتھ، وھذا عندنا فغیر 
  .معمول بھ، ولسنا نجیزه، وال نراه، وال نرخص فیھ، وال نشاءه

)1/473(  

  

وإذا أراد المعتمر أن یھل بعمرة ]: 293ص 1ج[الم قال َعَلْیھ السَّ
فلیغتسل، ویلبس ثوبي إحرامھ، ثم لیصل ركعتین في میقاتھ كما 

اللھم إني أرید العمرة متمتعًا بھا : یفعل في إحرامھ لحجھ، ثم یقول
إلى الحج، فیسرھا لي، والطف لي في أدائھا عني، وبلغني فیھا 

ك بھا شعري، وبشري، أملي، ومحلي حیث حبستني، أحرم ل
لبیك اللھم لبیك، : ولحمي، ودمي، وماأقلت األرض مني، ثم یقول

لبیك بعمرة لبیك، لبیك الشریك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، 
الشریك لك، لبیك ذا المعارج لبیك، ثم ینھض في سفره قاصدًا 



لوجھھ، ویتوّقى في سفره ماشرحت لھ ویفعل ماأمرتھ بفعلھ، فإذا 
الكعبة قطع التلبیة، ثم طاف لعمرتھ سبعة أشواط یرمل في  رأى

ثالثة منھا، ویمشي في األربعة الباقیة، ثم یخرج، فیسعى بین الصفا 
والمروة، ویقصر من شعره، ثم قد خرج من إحرامھ، وحل لھ 

مایحل لغیره من النساء، والطیب، وغیر ذلك، فإذا كان یوم الترویة 
م، أو من حیث شاء من مكة وخرج أھل بالحج من المسجد الحرا

  .إلى منى ففعل كما یفعل الحاج
، ]1/699:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا عباد، عن یحیى بن : وحدَّثنا محمد، قال]: 1/368:العلوم[
وكان علي بن الحسین : قال أبو جعفر: سالم، عن أبي الجارود، قال
آیبون إن شاء اللَّھ، : إلى أھلھ، قال إذا صدر من مكة، وارتحل

  .تائبون، عائدون، إلى ربنا، راغبون
ولما أتى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ذا الحلیفة أمر الناس : قال

لو استقبلت : اجعلوھا عمرة، ثم قال: فأھلوا بالحج، فلما قدموا قال
  .من أمري مااستدبرت لصنعت مثل ماتصنعون

)1/474(  

  

وكان علي بالیمن فأقبل حتى إذا كان علي بیلملم لم یدر كیف : قال
لبى الناس، وكیف أمر رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فلبى، 

إھالل كإھالل النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فلما قدم دخل : وقال
: طمة فقالتمالك یافا: البیت، فإذا ریح طیبة ففزع من ذلك، وقال

أمرنا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فأحللنا من حجنا، 
وجعلناھا عمرة فأتى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فذكر ذلك لھ، 

إھالل كإھالل النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : قلت: كیف قلت ؟ قال: فقال
: مر لھ بثلث مامعھ من البدن، قالفأ: فال إذًا، قال: َوآلھ وَسلَّم، قال

  .وكانت معھ مائة بدنة
إنھ یطوف سبعة، : وقلنا]: 189ص 2ج[وفي شرح التجرید 

ویسعى سبعة فالمراد بھ على ماذكرنا من الرمل في الطواف، 



والركعتین بعده، واإلبتداء بالحجر األسود، واإلختتام بھ، والھرولة 
م بالمروة كل ذلك الخالف في السعي، واإلبتداء بالصفا، واإلختتا

  .فیھ
ویسوق یعني على القارن سوق بدنة : وقال القاضي زید في الشرح

من موضع إحرامھ؛ فإن القران الیكون إال بسوق بدنة، نص علیھ 
  .القاسم ویحیى َعَلْیھما السَّالم

  .أنھ إجماع أھل البیت َعَلْیھم السَّالم: وذكر القاسم َعَلْیھ السَّالم
الف إن حكم المفرد والقارن سواء فیما یتعلق باإلحرام وال خ: وفیھ

  .من الفرض، واإلستحباب، والصحة، والفساد
أن یأتي : الخالف في جواز التمتع، وال خالف إن صفتھ: وفیھ

بالعمرة، ثم یحل منھا، وینتفع بما ھو محضور على المفرد 
  .والقارن، ثم یھل بالحج فیأتي بأعمالھ
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متع إذا انتھى إلى المیقات أحرم لعمرتھ، ونوى أن والمت: وفیھ
اللھم إني : إحرامھ للعمرة متمتعًا بھا إلى الحج، وینطق بذلك ویقول

أرید العمرة، فیسرھا لي، ویذكر ذلك في تلبیتھ، ویفعل في إحرامھ 
ومسیره وعند انتھائھ إلى الحرم مایفعل المفرد، وال خالف في ھذه 

عمرتھ كما یفعل المفرد، فإذا فرغ من الجملة، ثم یطوف ویسعى ل
ذلك قصر من شعره، وھذا مجمع علیھ، والمراد بھ أن یطوف 
سبعًا، ویرمل فیھا، ویسعى سبعًا، ویبتدي بالحجر، ویختم بھ، 

ویصلي بعد الطواف ركعتین، ویھرول في السعي، ویبتدي بالصفا، 
ة أحرم ویختم بالمروة، وھذا مما الخالف فیھ، فإذا كان یوم التروی

للحج، وأھل بھ من المسجد، أو من حیث شاء من مكة، وھذا مما 
الخالف فیھ، ثم یخرج إلى منى، ویفعل في حجھ جمیع مایفعلھ 

َذِلَك ِلَمْن َلْم َیُكْن َأْھُلُھ {: المفرد، والخالف فیھ، وفیھ قولھ تعالى
بھ  الخالف في أن المراد] 196:البقرة[}َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم

  .لیس ھو المسجد فقط



، ]1/368:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا عباد، عن یحیى بن : أخبرنا محمد، قال]: 2/709:الرأب[

لما خرج : سمعت أبا جعفر یقول: سالم، عن أبي الجارود، قال
الناس أن  رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى ذي الحلیفة أمر

یھلوا، فولدت أسماء بنت عمیس محمد بن أبي بكر، فأمرھا رسول 
اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن تھل مع الناس، وتقضي المناسك 

  .كلھا إال الطواف بالبیت
وأھلت عائشة مع الناس، فلما قدمت أصابھا الحیض، فأمرھا : قال

ل علیھا رسول اللَّھ َصلَّى أن تجعلھا حجة فلما كان حین الصدر دخ
یرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا : اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقالت

بحجة فأقام باألبطح، وأرسلھا مع أخیھا عبد الرحمن بن أبي بكر 
إلى التنعیم، فلبت بعمرة، ثم جاءت فما أقام رسول اللَّھ باألبطح إال 

  .ینتظرھا
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قام باألبطح لیس ھو إال من أجل عائشة حین أ: یقول الناس: قلت
انتظرھا فإن شئت یاأبا الجارود فانزل باألبطح، وإن شئت فال 

تنزلھ، فذكرت ألبي جعفر ماصنع عمر في المتوفى عنھن 
قد أصیب عمر، فأخذ : أزواجھن أنھ ردھن من عقبة الوادي، فقال

  .علي بید أم كلثوم فنقلھا إلیھ، ثم أمرھا فحجت في عدتھا
* * * * * * * * * *  

  فصل في البدنة والھدي
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 241ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

َواْلُبْدَن َجَعْلَناَھا َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر اللَِّھ َلُكْم ِفیَھا {: في قولھ تعالى: السَّالم
معقولة على : (قال] 36:حجال[}َخْیٌر َفاْذُكُروا اْسَم اللَِّھ َعَلْیَھا َصَوافَّ

فإذا وجبت جنوبھا أي فإذا نحرت فكلوا منھا وأطعموا القانع : ثالث
الذي یتعرض وال : الذي یسأل، والمعتر: قال القانع. والمعتر

  ).یسأل



عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم في : حدَّثني زید بن علي
ا، أو خیرًا منھا، رجل ضلت بدنتھ فأیس منھا فاشترى مكانھا مثلھ

  ).ینحرھما جمیعًا: (ثم وجد األولى ؟ قال َعَلْیھ السَّالم
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عن أبیھ، عن جده، عن علي ]: 242ص[حدَّثني زید بن علي 
الیشرب من لبنھا إال فضًال عن : (في البدنة تنتج قال: َعَلْیھم السَّالم

یھ ولدھا، ولدھا، فإذا بلغت نحرھما جمیعًا، فإن لم یجد مایحمل عل
  ).یحملھ على أمھ التي ولدتھ وعدلھ غیر باغ، وال عاد، وال متعد

أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم ]: 242ص[حدَّثني زید بن علي 
علیھ فلیركب بدنتھ بالمعروف، ورأى () من اعتل ِظھٌر: (السَّالم

كبوا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رجاًال یمشون، فأمرھم فر
ھدیھ، ولستم براكبي سنة أھدى من سنة نبیكم َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  ).وَسلَّم
أخبرنا السید أبو : وفي شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اهللا

: حدَّثني عبد العزیز بن إسحاق الكوفي، قال: العباس الحسني، قال
یم حدَّثنا سلیمان بن إبراھ: حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال

حدَّثنا إبراھیم بن : حدَّثنا نصر بن مزاحم، قال: المحاربي، قال
حدَّثني زید بن علي، عن : حدَّثني أبو خالد، قال: الزبرقان، قال

من أعتل : (أبیھ، عن جده، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، قال
ورأى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (قال) علیھ ظھره فلیركب بالمعروف

ْیھ َوآلھ وَسلَّم رجاًال یمشون، فأمرھم، فركبوا ھدیھ، ولستم َعَل
  ).براكبي سنة أھدى من سنة نبیكم َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

* * * * * * * * * *  
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  فصل فیما یتجنبھ المحرم
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 230ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الیلبس المحرم قمیصًا، وال سراویل، وال خفین، وال (: السَّالم، قال
: قال) عمامة، وال قلنسوة، وال ثوبًا مصبوغًا بورس، وال زعفران

وإن لم یجد المحرم نعلین لبس خفین مقطوعین أسفل من الكعبین، (
وإن لم یجد إزارًا لبس سروایل، فإن لم یجد رداء ووجد قمیصًا 

  ).ارتدى بھ، ولم یتدرعھ
عن أبیھ، عن جده، عن علي ]: 231ص[ید بن علي حدنثي ز

تلبس المرأة المحرمة ماشاءت من الثیاب غیر : (َعَلْیھم السَّالم قال
  ).ماصبغ بطیب، وتلبس الخفین، والسراویل، والجبة

إحرام الرجل في : (عن علي َعَلْیھ السَّالم قال]: 231ص[وبھ 
  ).رأسھ، وإحرام المرأة في وجھھا

: بالسند المتقدم فیھا: لعلي بن بالل رحمھ اهللا وفي شرح األحكام
) إلخ...تلبس المرأة المحرمة: (األقرب عن علي َعَلْیھ السَّالم قال

  .مثلھ
  .مثلھ) إلخ...إحرام الرجل: (وبھ فیھا عنھ َعَلْیھ السَّالم قال

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 236ص[وفي المجموع أیضًا 
رجل امرأتھ، وھما محرمان تفرقا حتى یقضیا إذا واقع ال: (قال

مناسكھما، وعلیھما الحج من قابل، فال ینتھیان إلى ذلك المكان 
الذي أصابا الحدث فیھا إال وھما محرمان، فإذا انتھیا إلیھ تفرقا، 

  ).حتى یقضیا نسكھما، وینحر كل واحد منھما ھدیًا
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الیدھن : السَّالم قال عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم]: 237ص[وفیھ 
  .المحرم، وال یتطیب فإن أصابھ شقاق، دھنھ مما یأكل

الینزع : عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم قال]: 237ص[وفیھ 
المحرم سنھ، وال ظفره إال أن یؤذیاه، وإذا اشتكى عینھ اكتحل 

  .بالصبر لیس فیھ زعفران



تقدم عن أبي بالسند الم: ومثلھ في شرح األحكام لعلي بن بالل
  .العباس، وفي المجموع أیضًا

یقتل : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال]: 238ص[وفیھ 
األسود، واألفعى، والعقرب، والكلب العقور، : المحرم من الحیات

  .ویرمي الغراب، ویقتل من قاتلھ
، ]2/34:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حسین بن نصر عن خالد بن حصین عن جعفر ]: 2/942:الرأب[
الینكح المحرم، والینكح، فإن نكح وھو : عن أبیھ عن علي قال

  .محرم فنكاحھ باطل
: محمد بن جمیل، قال]: 2/737:الرأب[، ]1/384:العلوم[وفیھا 

المحرم : (حدَّثنا أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبیھ أن علیًا كان یقول
  ).احھ باطلالینكح، والینكح، فإن نكح فنك

أخبرنا محمد، أخبرنا ]: 2/737:الرأب[، ]1/384:العلوم[وفیھا 
  .إلخ مثلھ..حدَّثني أبو ضمرة: أبو طاھر، قال

: وأخبرنا محمد، قال]: 2/1042:الرأب[، ]2/72:العلوم[وفیھا 
وأخبرنا محمد بن عبید، عن محمد بن میمون، عن جعفر، عن أبیھ 

م، وال ینكح، فإن نكح فنكاحھ الیخطب المحر: (أن علیًا كان یقول
  ).باطل
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قال القاسم َعَلْیھ السَّالم ]: 222ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .الیزوج المحرم نفسھ والغیره: ومحمد

والیخطب، فأما الشھادة فال شيء علیھ فیما ذكر عن : قال محمد
رم، والینكح الینكح المح: ((النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).وال یخطب على أحد
الینكح المحرم، وال ینكح فإن نكح : (وعن علي َعَلْیھ السَّالم قال

  ).فنكاحھ باطل
ال أعلم بین علماء آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : قال محمد



  .وَسلَّم اختالفًا أن المحرم الیتزوج، وال یزوج
: ھ السَّالم في قولھ عز وجلقال القاسم َعَلْی]: 222ص 1ج[وفیھ 

: الرفث: قال] 197:البقرة[}َفَلا َرَفَث َوَلا ُفُسوَق َوَلا ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ{
ھو : مجامعة النساء، وغیر ذلك من العبث، والخنا، والفسوق

ھو المنازعة والخصومة في كل باطل : الكذب، والفجور، والجدال
  .ومظلمة

وى أبو بكر بن أبي شیبة، ور]: 210ص 2ج[وفي شرح التجرید 
عن حاتم بن إسماعیل، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ أن علیًا َعَلْیھ 

الینكح المحرم، وال ینكح فإن نكح فنكاحھ : (السَّالم وعمر قاال
  ).باطل
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یجب علیھ ]: 275ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
: والرفث. فث، والفسوق، والجدالأن یتوقى مانھاه اللَّھ عنھ من الر

ُأِحلَّ َلُكْم َلْیَلَة الصَِّیاِم {: فھو الدنو من النساء، وذلك قول اهللا تعالى
الفرا على : ، ومن الرفث أیضًا]187:البقرة[}الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم

فھو : الناس، واللفظ بالقبیح مما یستشنعھ أھل الخیر، والفسوق
ب، والظلم، والتعدي، والتجبر على عباد الفسق، والتجني، والكذ

اللَّھ، والغشم، والطعن على أولیاء اللَّھ، واإلدخال للشيء من 
المرافق على عدو من أعداء اللَّھ، والتحامل بالقبیح على ذي 

الرحم، وكثرة المخاصمة، والمجادلة، وال یقتل صیدًا، والیعین 
ثوبًا مصبوغًا، وال علیھ، وال یشیر إلیھ، وال یمس طیبًا، والیلبس 

یدنو من النساء، وال یلبس قمیصًا بعد اغتسالھ إلحرامھ، وال یجز 
من شعره شعرة، وال یتداوى بدواء فیھ طیب، وال یكتحل، وال یقتل 
من قمل ثوبھ شیئًا، وإن أراد تحویل قملة من مكان فعل ذلك، وإن 

م قتلھا تصدق بشيء من الطعام وال یتزوج وال یزوج وال یأكل لح
  .صید لھ، وال لغیره وما أشبھ ذلك

فھو المجادلة بالباطل ؛ لیدحض بھ : والجدال الذي نھى اللَّھ عنھ



الحق، ومن المجادلة شدة المخاصمة التي تخرج إلى الفاحشة التي 
لبس : واعلم أنھ لیس یتقى في اإلحرام. الیملك صاحبھا نفسھ معھا

ط، ولكن یتقى ھذا الثیاب، وال مجامعة النساء، وال مس الطیب فق
وغیره من كل ماذكرت لك، وفسرت من جمیع معاني الرفث، 

  .وجمیع معاني الفسوق، وجمیع معاني الجدال
* * * * * * * * * *  
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  فصل في الحجامة للمحرم
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 238ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).ءیحتجم المحرم إن شا: (السَّالم قال
، ]2/723:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أخبرنا علي بن حسن بن علي بن عمر بن علي ]: 1/375:العلوم[
: بن حسین، عن علي بن جعفر، عن أخیھ موسى بن جعفر، قال

احتجم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وھو محرم بلحي جمل 
خزاعي بقرن مضبب بفضة، فقال رسول حجمھ خراش بن أمیة ال

عظمت أمانة رجل قام : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حین فرغ
  )).على أوداج رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بحدیدة

  .لحي جمل: لحي جمل موضع یقال لھ: قال محمد
یحتجم : فقال سألت عبداهللا بن موسى عن المحرم یحتجم: قال محمد

  .ویكفر
أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : وذكر غیر عبداهللا من أھل بیتھ

  .احتجم وفدا
: أخبرنا محمد، قال]: 1/375:العلوم[، ]2/722:الرأب[وفیھا 

أخبرنا علي بن منذر، عن محمد بن فضیل، عن یزید بن أبي زیاد، 
اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ إحتجم رسول : عن مقسم، عن ابن عباس، قال

  .َوآلھ وَسلَّم وھو محرم
ومثل حدیث األمالي األول في شرح األحكام لعلي بن بالل أخبرنا 



: أخبرنا أبو زید العلوي، قال: السید أبو العباس رحمھ اهللا، قال
: إلى قولھ...حدَّثنا علي بن حسن: حدَّثنا محمد بن منصور، قال

  .بحدیدة
وبلغنا ]: 311ص 1ج[لھادي َعَلْیھ السَّالم بلفظ ومثلھ في األحكام ل

  .عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى بحدیدة
فقد احتجم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 101ص[وفي المنتخب قال 

  .َوآلھ وَسلَّم وھو محرم
* * * * * * * * * *  
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  باب في جزاء الصید
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 231ص[د َعَلْیھ السَّالم في مجموع زی

الیقتل المحرم الصید، وال یشیر إلیھ، وال یدل علیھ، : (السَّالم، قال
  ).وال یتبعھ

في : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 231ص[وفیھ 
بدنة، وفي البقرة الوحشیة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة، : النعامة
  ).ضبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الجرادة قبضة من طعاموفي ال
لما كان : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 232ص[وفیھ 

في والیة عمر أقبل قوم من أھل الشام محرمین، فأصابوا بیض 
فأتوا عمر في والیتھ، فھم : نعام، فأوطأوا، وكسروا، وأخذوا، قال

فأتوا علیًا وھو : ني حتى أتى علیًا، قالاتبعو: بھم وانتھرھم، ثم قال
في أرض لھ، وبیده مسحاة یقلع بھا األرض، فضرب عمر بیده 

فقص القوم على : قال. ماأخطأ من سماك أبا تراب: عضده، وقال
انطلقوا إلى : (علي بن أبي طالب القصة، فقال علي َعَلْیھ السَّالم
فقال )  عز وجلنوق أبكار، فأطرقوھا فحلھا، فما نتج فانحروه هللا

: فقال َعَلْیھ السَّالم: یاأبا الحسن، إن من البیض مایمذق، قال: عمر
  ).ومن النوق ما یزلق(
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، ]2/740:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرني جعفر، عن قاسم بن : وأخبرنا محمد، قال]: 1/384:العلوم[

یذكر عن علي َعَلْیھ : حرمفي حمار وحش یصیبھ الم: إبراھیم
فیھ بقرة وفي ظبي أصابھ : وقال غیره) فیھ بدنة: (السَّالم أنھ قال

في ظبي أصابھ : (المحرم یذكر عن علي رحمة اهللا علیھ أنھ قال
في : (ویذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال) المحرم شاة مسنة

إن فیھ : (وفي الیربوع أو الضب یصیبھ المحرم، قال) الضبع شاة
الثعلب كلب عقور، وقد قال بعضھم : وفي الثعلب یصیبھ قال) عناقًا

  .إن فیھ شاة
أن : (وفي النعامة یصیبھا المحرم قال یذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم

وفي ) فیھا بقرة: (وفي بقرة وحش یصیبھا المحرم، قال) فیھا بدنة
ة، وفي وفي حمام الحرم شاة شا: حمامة یصیبھا المحرم، قال فیھا

قد ذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ : فرخ طیر یصیبھ المحرم قال
قال : وفي بیض النعام یصیبھ المحرم) في كل فرخ ولد شاة: (قال

في بیض النعامة عدة البیض : (یذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
: فقیل لھ) فحولة تضرب في أبكار، فما نتج منھن أھدي إلى الكعبة

وقد ذكر عن غیره ) إن في البیض مایفسد: (ا مایخدج، فقالإن فیھ
  .أن فیھ قیمتھ

في : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 229ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
فیھا بقرة، وفي النعامة یذكر عن : بقرة وحش یصیبھا المحرم قال

علي أن فیھا بدنة، وفي حمار وحش ذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ 
وذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ . بقرة: وقال غیره). فیھ بدنھ: (قال
في الیربوع، : وفي الضبع شاة، وقال) في الظبي شاة مسنة: (قال

وفي الحمامة وفي حمام الحرم شاة شاة، : والضب عناق، قال القاسم
في كل فرخ : (وفي فراخ الطیر ذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

لقطا، والھدھد، والعصفور، وأنواع الطیر صغارھا، وفي ا) ولد شاة
  .إن في ذلك قیمتھ: وكبارھا، یصیبھ المحرم قالوا



)1/485(  

  

أخبرنا أبو العباس : وفي شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اهللا
حدَّثنا : أخبرنا علي بن محمد والحسین بن أحمد، قاال: الحسني، قال

ثنا زید بن الحسین، عن ابن حدَّ: الحسین بن علي بن الحسن، قال
أبي أویس، عن ابن أبي ضمرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ 

في النفر یصیبون الصید وھم محرمون، : السَّالم أنھ كان یقول
  .فعلى كل واحد جزاءه كامًال

في الیعفور، ]: 325ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ي، والرخمة، شاة شاة، وكذلك روي والحجلة، والدبسي، والقمر

أنھ : عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم وذكر عنھ
َفَجَزاٌء {: جعل في الیربوع، والضب عناق من المعز ؛ لقول اللَّھ

وأوجبنا علیھ قیمتھ ؛ لحرمة ] 95:المائدة[}ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم
  .الحرم

فأما بیض النعام إذا كسره ]: 325ص 1ج[م قال َعَلْیھ السَّال
المحرم، وأوطأه راحلتھ فقد ذكر فیھ عن أمیر المؤمنین علي بن 

أبي طالب َعَلْیھ السَّالم ما قد ذكر من القالص اللواتي یضربن فما 
نتج منھّن أھدى ولده، وال أدري كیف ھذا الخبر أیصح أم ال ؟ وقد 

أنھ جعل في ذلك : ْیھ َوآلھ وَسلَّمذكر عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَل
صیام یوم عن كل بیضة، أو إطعام مسكین وھذا إن شاء اللَّھ 

فأرجوا أن یكون صحیحًا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ؛ ألنھ 
  .أقرب إلى العدل، والرحمة، واإلحسان من اللَّھ والتوسعة

* * * * * * * * * *  

)1/486(  

  

  نذر بالحج فصل فیما یلزم من
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 239ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 



: في امرأة نذرت أن تحج ماشیة، فلم تستطع أن تمشي، قال: السَّالم
  .فلتركب وعلیھا شاة مكان المشي

إن كلمت فالنًا فعلي : قال زید بن علي َعَلْیھما السَّالم في رجل قال
إن كلمتھ فللھ علي حجة وجبت : قال حجھ إنھ الشيء علیھ، فإن

  .علیھ
* * * * * * * * * *  

  فصل في الصبي واألعرابي والعبد
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 240ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

إذا حج األعرابي أجزاه مادام أعرابیًا، فإذا ھاجر : السَّالم، قال
ادام صبیًا، فإذا بلغ فعلیھ حجة اإلسالم، فإذا حج الصبي أجزاه م

فعلیھ حجة اإلسالم، وإذا حج العبد أجزاه مادام عبدًا، فإذا عتق 
  .فعلیھ حجة اإلسالم
أما الصبي، والعبد فما روي ]: 159ص 2ج[وفي شرح التجرید 

أیما : ((عن ابن عباس، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال
حج حجة اخرى، وأیما عبد صبي حج، ثم أدركھ الحلم فعلیھ أن ی

  )).حج، ثم عتق فعلیھ أن یحج حجة أخرى

)1/487(  

  

وروى زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم 
  .نحوه

، ]2/736:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن علي بن جعفر ]: 1/382:العلوم[

مر : عن محمد بن جعفر، عن جعفر، عن أبیھ، قالالعریضي، 
رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بظعن من العرب، فأدخلت 

: امرأة یدھا في ھودج ؛ فأخرجت صبیًا، فرفعت بعضده وقالت
  )).نعم، ولك أجر: ((ألھذا حج ؟ قال: یارسول اللَّھ

  .الحج لھ حج الصبي، فأما إذا أدرك فعلیھ: قال محمد
كان من : یعني محمدًا: قال] 192ص 1ج[وفي الجامع الكافي 



مضى من آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یرون أن یصلى 
  .عن الصبي ركعتي الطواف إذا كان الیعقل الصالة

وروى محمد بإسناده، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 192ص[وفیھ 
في حجة الوداع بامرأة، فادخلت یدھا في َوآلھ وَسلَّم أنھ مر 

یارسول اللَّھ : ھودجھا، فأخرجت صبیًا، فرفعت بعضده، وقالت
  () )).نعم، ولك أجر: ((ألھذا حج ؟ قال

حججت مع علي بن الحسین ومعي : وعن جعفر َعَلْیھ السَّالم قال
أبي فكانوا إذا كان اإلحرام جردونا من القمص وتركونا في االزر، 

  .موا مكة بعثوا بنا مع الغلمان، فطافوا بنا، وصلوا عنافإذا قد
* * * * * * * * * *  
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  فصل في الحج عن المیت والعاجز
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 240ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یلبي () السَّالم أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم سمع رجٌل
ومن : ((مھ، فقال لھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمعن شبر
: أخ لي، فقال لھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: فقال)) شبرمة ؟

إن كنت حججت فلب عن شبرمة، وإن كنت لم تحج فلب عن ((
  )).نفسك
من : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 240ص[وفیھ 
عن الموصي، وعن الموصى : ى بحجة كانت لھ ثالث حججأوص

  ).إلیھ، وعن الحاج
أجمع : وقال الحسن بن یحیى]: 193ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن الحج عن المیت 
  .وقال بذلك أیضًا عامة العلماء سواھم. جائز، والوصیة بھ جائزة

إنھ الحج للمیت فإن روینا : وأما ماذكرت من قولھم: سنقال الح
أنھما : عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن علي َعَلْیھ السَّالم

  .أطلقا الحج عن المیت، وعمن ضعف عن السعي أن یحج عنھ



وقال محمد، فیما أخبرنا القاضي، عن علي، ]: 193ص 1ج[وفیھ 
یحج الرجل : ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّموقول آل رسول اللَّ: عنھ

  .عن المرأة، والمرأة عن الرجل وال یحج العبد عن أحد
* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الّنَكاح
  باب فیما ورد في فضل النكاح

عن آبائھ، عن ]: 302ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم :علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  )).تزوجوا فإني مكاثر بكم األمم((
قال رسول : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال]: 302ص[وفیھ 

إذا نظر العبد إلى وجھ زوجتھ، : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ة، فإذا أخذ بكفھا وأخذت ونظرت إلیھ نظر اللَّھ إلیھما نظر رحم

بكفھ تساقطت ذنوبھما من خالل أصابعھما، فإذا تغشاھا حّفت بھم 
المالئكة من األرض إلى عنان السماء، وكانت كل لذة، وكل شھوة 

حسنات كأمثال الجبال، فإذا حملت كان لھا أجر المصلي الصائم 
ي لھم القائم المجاھد في سبیل اللَّھ، فإذا وضعت لم تعلم نفس ماأخف

  )).من قرة أعین
قال رسول اللَّھ : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال]: 302[وفیھ 

خیر النساء الولود الودود، التي إذا : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).نظرت إلیھا سرتك، وإذا غبت عنھا حفظتك

)1/490(  

  

، ]2/865:بالرأ[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وحدَّثني أبو الطاھر، عن أبیھ، : وحدَّثنا محمد، قال]: 2/7:العلوم[



: حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال: قال
: جاء عثمان بن مظعون إلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال

حتى أستأمرك، یارسول اللَّھ غلبني حدیث النفس ولم أحدث شیئًا 
ھممت، فذكر أشیاء فیھا : قال)) فیم تحدث نفسك یاعثمان ؟: ((قال

: قد ھممت أن أحرم خولة زوجتي على نفسي قال: طول، ثم قال
فال تفعل یاعثمان، فإن العبد إذا أخذ بید زوجتھ كتب اللَّھ لھ مائة ((

حسنة، ومحا عنھ مائة سیئة، فإن قبَّلھا كتب اللَّھ لھ عشر حسنات 
ومحا عنھ عشر سیئات، فإن ألم بھا حضرتھم المالئكة، فإذا اغتسال 

لم یمر الماء على شعرة منھما إالكتب اللَّھ لھما بھا حسنة ومحا 
انظروا إلى عبديَّ ھذین اغتسال : عنھما سیئة، وقال اللَّھ لمالئكتھ

في ھذه اللیلة الباردة علما أني ربھما أشھدكم أني قد غفرت لھما، 
لھما في وقعتھما تلك ولد، فتقدمھما كان شفیعًا لھما، وإن فإن كان 

تأخرھما كان نورًا لھما، وإن لم یكن لھمافي وقعتھما تلك ولد كان 
ثم ضرب رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ) لھما وصیف في الجنة

یاعثمان الترغب عن سنتي ؛ فإنھ من : ((وَسلَّم بیده صدري، ثم قال
عرضت لھ المالئكة یوم القیامة فصرفت وجھھ رغب عن سنتي 

  )).عن حوضي
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أخبرنا : وأخبر محمد، قال]: 2/8:العلوم[، ]2/866:الرأب[وفیھا 
حدَّثني زید بن علي : محمد بن عبید، عن محمد بن فرات، قال

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َعَلْیھما السَّالم، قال
  )).یھا الناس تزوجوا فإني مكاثر بكم یوم القیامةیاأ((

أخبرنا : وأخبرنا محمد، قال]: 2/8:العلوم[، ]2/867:الرأب[وفیھا 
الحكم بن سلیمان، عن عمر بن جمیع، عن جعفر، عن أبیھ، عن 

لیس شيء : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: جده، قال
  )).قبرخیرًا للمرأة من زوج أو 

حدَّثنا محمد، عن محمد بن ]: 2/7:العلوم[، ]2/864:الرأب[وفیھا 



راشد، عن إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن 
من جمع من النساء ماال ینكح وینكح : ((علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  )).فزنا فاإلثم علیھ
بلغنا عن  ]:408ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

جامع أھلك ؛ : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال لرجل
یارسول اللَّھ وكیف یكون لي : فقال الرجل)) فإن لك في ذلك أجرًا

لك أجر في أن تكف عما حرم اللَّھ : ((أجر في شھوتي ؟ فقال
  )).علیك، وتقضي بھ ماأحل اللَّھ لك
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أخبرنا أبو العباس : كام لعلي بن بالل رحمھ اهللاوفي شرح األح
حدَّثنا محمد بن : أخبرنا أبو زید العلوي، قال: الحسني، قال
حدَّثنا الحسین بن نصر، عن خالد بن عیسى، عن : منصور، قال

قال رسول اللَّھ َصلَّى : حصین، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، قال
لتزویج مخافة الفاقة فقد أساء بربھ من ترك ا: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ِإْن َیُكوُنوا ُفَقَراَء ُیْغِنِھُم اللَُّھ ِمْن َفْضِلِھ َواللَُّھ {: الظن إن اللَّھ یقول

  ])).النور[})32(َواِسٌع َعِلیٌم
]: 2/6:العلوم[، ]2/861:الرأب[ومثلھ في أمالي أحمد بن عیسى 

  .عن محمد بھذا السند
أخبرنا ]: 2/65:العلوم[، ]2/1026:الرأب[وفي األمالي أیضًا 

وأخبرنا موسى بن سلمة، عن محمد بن جعفر، عن : محمد، قال
إن : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: أبیھ، عن جده، قال

  )).المالئكة لتضحك لزوجین إذا التقیا
* * * * * * * * * *  

  حق بذلكفصل فیمن یختار من النساء وصفاتھنَّ ومایل
، ]2/866:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: أخبرنا الحكم بن سلیمان، قال: وأخبرنا محمد، قال]: 2/8:العلوم[
أخبرنا عمرو بن جمیع، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده، 



خیر نساءكم : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
لریح، الطیبة الطعم، التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإذا الطیبة ا

أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عاملة من عمال اللَّھ عز وجل، 
  )).وعامل اللَّھ الیخیب وال یندم

)1/493(  

  

حدَّثنا محمد، حدَّثنا حسین ]: 2/26:العلوم[، ]2/917:الرأب[وفیھا 
عن أبیھ، بن نصر، عن خالد بن عیسى، عن حصین، عن جعفر، 

أنكحوا األبكار، فإنھن أعذب أفواھا، : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).وأعز أخالقًا، وافتح أرحامًا
: حدَّثنا أبو العباس الحسني، قال: وھو في شرح األحكام بلفظ
: إلخ بلفظ..حدَّثنا محمد بن منصور: أخبرنا أبو زید العلوي، قال

  ).وأعز أخالقًا، وأفتح أرحامًا(
حدَّثنا محمد، ]: 2/52:العلوم[، ]2/966:الرأب[في األمالي أیضًا و

حدَّثني زید بن : حدَّثنا محمد بن عبید، عن محمد بن فرات، قال
التنكحوا : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: علي، قال

  )).الحمقاء، فإن صحبتھا بالء، وولدھا ضیاع
وأخبرنا محمد، حدَّثنا ]: 2/64:العلوم[، ]2/1025:الرأب[وفیھا 

موسى بن سلمة، عن علي بن جعفر، عن الحسین بن زید، عن 
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : جعفر، عن أبیھ، عن جده، قال

إن اللَّھ یحب المرأة الملقة البرعة مع زوجھا الحصان عن : ((وَسلَّم
  )).غیره

: وأخبرنا محمد، قال]: 2/65:لومالع[، ]2/1026:الرأب[وفیھا 
أخبرنا موسى بن سلمة، عن علي بن جعفر، عن حسین بن زید، 

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : عن جعفر، عن أبیھ، عن جده، قال
  )).إن اللَّھ لیبغض المرأة السلتا والمرھا: ((َوآلھ وَسلَّم

في یدیھا  لیس في عینھا كحل وال: السلتاء: قال محمد بن منصور
  .خضاب
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1025:الرأب[، ]2/64:العلوم[وفیھا 
حدَّثنا علي بن جعفر، عن حسین بن : حدَّثنا موسى بن سلمة، قال

قال رسول اللَّھ : زید، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده، قال
وجھا خلعت الحیا إذا خلت المرأة مع ز: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).مع درعھا، فإذا ردت درعھا رجع الحیا
بلغنا عن رسول اللَّھ ]: 399ص[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

علیكم بذوات اإلعجاز، فإنھن : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
یرید َعَلْیھ السَّالم بالنجابة نجابة األوالد، )) أنجب، وفیھن یمن

  .یمن فھو البركة والخیروال
وفي كتاب النھي للمرتضى محمد بن یحیى َعَلْیھ السَّالم 

: عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 247ص[
ونھى أن ینظر الرجل إلى امرأة لیست لھ بمحرم لشھوة، ونھى أن 

یم الرجل ینظر الرجل إلى شيء حرمھ اللَّھ علیھ، ونھى أن ید
النظرة األولى، ونھى أن یكلم الرجل اإلمرأة لشھوة، أو لغیر شھوة 

  .إذا لم تكن لھ محرما، ونھى أن یواكلھا، ونھى أن یخلو بھا
* * * * * * * * * *  

  فصل في اشتراط الولي والشاھدین في النكاح
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 304ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

النكاح إال بولي وشاھدین، لیس بالدرھم، وال : (الم، قالالسَّ
بالدرھمین، وال الیوم، وال الیومین شبھ السفاح، وال شرط في 

  ).نكاح
، ]2/897:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

مثلھ عن أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي ]: 2/17:العلوم[
وال : (َعَلْیھم السَّالم بلفظخالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 

  ).الدرھمین
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حدَّثني : حدَّثنا محمد، قال]: 2/15:العلوم[، ]2/892:الرأب[وفیھا 
القاسم بن إبراھیم، عن أبي بكر بن أبي أویس، عن حسین بن 

: عبداهللا بن ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
: اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن نكاح السر وقالنھى رسول اللَّھ َصلَّى (

  ))).النكاح إال بولي وشاھدین((
عن القاسم، عن إسماعیل ]: 2/15:العلوم[، ]2/891:الرأب[وفیھا 

إلخ السند المتقدم عن علي، عن النبي ...بن أبي أویس، عن حسین
وإن )) النكاح إال بولي وشاھدین: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نھى عن نكاح السر، وإن 
  )).أشیدوا النكاح: ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال

حدَّثنا أبو أحمد علي ]: 286ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
بن عبد الرحمن حدَّثنا أبو الحسین علي : بن حسین الدیباجي، قال
حدَّثني : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: بن عیسى بن ماتى، قال

) إلخ..نھى: (إلى آخر السند والحدیث األول قال...القاسم بن إبراھیم
  .مثلھ

، ]2/896:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أیضًا محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن ]: 2/16:العلوم[
سحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن إ

إنھ لیس : (أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال في النكاح
للنساء إال بضعھن ؛ فاحفظوا فیھن وصیة اللَّھ وكتابھ، وإن ولي 
عقدة النكاح أولى بالنكاح فمن أنكح امرأة بغیر إذن ولي النكاح، 

  ).فنكاحھ باطل

)1/496(  

  

حدَّثني أبي، عن ]: 1/346[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أبیھ، عن أبي بكر ابن أبي أویس المدني، عن حسین بن عبداهللا بن 



ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، 
اح إال بولي النك: ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال

  )).وشاھدین
التنكح :((وبلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

المرأة إال بولي وشاھدین، فإن نكحت فھو باطل، فإن نكحت فھو 
وبلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي . حتى قال ذلك ثالثًا)) باطل

  ). بولي، فمن نكح فھو باطلالنكاح إال: (طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ ]: 1/345[وفیھا 

  )).النكاح إال بولي وشاھدین: ((قال
وبلغنا عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ 

النكاح إال بولي وشاھدین، لیس بالدرھم، وال : (السَّالم أنھ قال
الدرھمین، وال الیوم، والالیومین شبھ السفاح، وال شرط في ب

  ).نكاح
النكاح :((وبلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).إال بولي وشاھدي عدل، فمن لم یكن لھا ولي فالسلطان ولیھا
ألن الذي صح عن ]: 125ص[وقال َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

النكاح إال بولي : ((لَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قالرسول ال
  )).وشاھدین

كذلك أیضًا نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 125ص[وفیھ 
وَسلَّم عن نكاح السر تأكیدًا منھ أن الیكون النكاح إال مشھورًا غیر 

لیھ الشھود خفي، وال مكتوم ؛ ألنھ الیخفى، وال ینكتم ماكان ع
  .واألولیاء
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في كتاب النھي ]: 249[ورواه ولده اإلمام المرتضى َعَلْیھ السَّالم 
نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال

  ).َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن یكون النكاح إال بولي وشاھدین
* * * * * * * * * *  



  فصل في المھور
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 303ص[ي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم ف

  ).الیحل فرج بغیر مھر: (السَّالم، قال
: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال]: 303ص[وبھ فیھ 

الیكون مھٌر أقل من عشرة دراھم لیس نكاح الحالل مثل مھر ((
  )).البغي

، ]2/47:العلوم[یسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد بن ع
أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي ]: 2/981:الرأب[

مانكح : (خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم امرأة من نسائھ إال على اثنتي 

  ).عشرة أوقیة
عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 2/982:الرأب[، ]2/48:العلوم[وبھ 
  ).التغالوا بمھور النساء فیكون عداوة: (قال

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم ]: 303ص[ومثلھما في المجموع 
  ).في مھور: (بلفظ

أنكحني : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 303ص[وفیھ 
ھ َوآلھ وَسلَّم ابنتھ فاطمة َعَلْیھا السَّالم على رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْی

  ).اثنى عشر أوقیة ونصف من فضة
أن امرأة أتت : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 303ص[وفیھ 

علیًا َعَلْیھ السَّالم ورجل قد تزوجھا، ودخل بھا، وسمى لمھرھا 
ھا إذا دخلت الأجل لك في مھر: (أجًال، فقال لھ علي َعَلْیھ السَّالم
  ).بھا فحقھا حال فأدى إلیھا حقھا
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  .بالسند المتقدم]: 2/989:الرأب[، ]2/50:العلوم[ومثلھ في األمالي 
في رجل تزوج : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 304ص[وفیھ 

امرأة ولم یفرض لھا صداقا، ثم توفي قبل أن یفرض لھا، وقبل أن 
  ).المیراث، وعلیھا العدة، وال صداق لھالھا : (یدخل بھا قال



بالسند المتقدم ]: 2/981:الرأب[، ]2/47:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
أنكحني رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (إلخ، قال...عن أحمد، عن حسین

  ).َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فاطمة على إثنتي عشرة أوقیة ونصف من فضة
: عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 2/985:الرأب[، ]2/48:العلوم[وبھ 

  ).الیكون فرج بغیر مھر(
محمد بن جمیل، عن ]: 2/988:الرأب[، ]2/49:العلوم[وفیھا 

مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبید اللَّھ بن محمد، عن عمر 
في رجل : بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

توفي عنھا قبل أن یدخل بھا، نكح امرأة، ولم یفرض لھا صدقة، ثم 
فال صدقة لھا، وھي وارثة، وعلیھا العدة، عدة التي توفي : قال

  ).عنھا زوجھا
محمد بن راشد، عن ] (): 2/49:العلوم[، ]2/989:الرأب[وفیھا 

إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 
حسبھا : (صداقًا، قالفي امرأة توفي زوجھا ولم یفرض لھا : السَّالم

  ).المیراث وال صداق لھا
حسین بن نصر، عن ]: 2/49:العلوم[، ]2/985:الرأب[وفیھا 

في الرجل : خالد، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي
  ).الوكس وال شطط: (یتزوج المرأة على وصیف، قال
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 حسین بن نصر، عن خالد]: 2/49:العلوم[، ]2/986:الرأب[وفیھا 
بن عیسى، عن حصین بن المخارق، عن جعفر، عن أبیھ، عن 

في الرجل یتزوج المرأة على وصیف، فیكبر عندھا، فیزید : علي
علیھا نصف قیمتھ یوم : (أو ینقص، ثم یطلقھا قبل أن یدخل بھا قال

  ).دفع إلیھا الینظر في زیادة وال نقصان
ن خالد حسین بن نصر، ع]: 2/985:الرأب[، ]2/49:العلوم[وفیھا 

بن عیسى، عن حصین بن المخارق، عن جعفر، عن أبیھ، عن 
الوكس : (في الرجل یتزوج المرأة على جھاز البیت قال: علي



  ).والشطط
بھذا السند عن علي َعَلْیھ ]: 2/983:الرأب[، ]2/48:العلوم[وفیھا 
أنھ سئل عن امرأة أرسلت إلى رجل بمال لیتزوجھا بھ : السَّالم

  ).ھبة، وفرجھا لھ حاللالمال لھ : (فقال
محمد بن جمیل، عن ]: 2/983:الرأب[، ]2/48:العلوم[وفیھا 

مصبح، عن إسحاق بن الفضل بن عبید اللَّھ بن محمد بن عمر، عن 
في الشغار نكاح امرأتین : أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم

لیس لواحدة منھما صداق إال بضع صاحبتھا قضى أن ذلك الیحل 
  .تنكح كل واحدة منھما بصُدقة مثل نكاح المسلمین إال أن
في : عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 2/995:الرأب[، ]2/52:العلوم[وبھ 

امرأة نكحھا رجل، فدخلت علیھ، فأغلق علیھا الباب خالیین، ثم 
لھا صدقتھا كاملة، وعلیھا : (طلقھا فزعم أنھ لم یجامعھا، قال

  ).العدة
: وأخبرنا محمد، قال]: 2/1024:لرأبا[، ]2/64:العلوم[وفیھا 

أن صداق : حدَّثنا عبداهللا بن داھر، عن أبیھ، عن جعفر، عن أبیھ
فاطمة َعَلْیھا السَّالم كان جرد برد حبرة ودرع، وكان فراشھا جلد 

  .كبش یقلبان صوفھ فیفترشانھ
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نسائھ على  كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ینكح: وبھ قال
نصف : وما ذاك الشيء ؟ قال: قلت: اثنتي عشرة أوقیة وشيء، قال

  .أوقیة
: وأخبرنا محمد، قال]: 2/1037:الرأب[، ]2/70:العلوم[وفیھا 

وأخبرنا الحسین بن یحیى، عن أبي طاھر، عن أبي بكر بن أبي 
أن : أویس، عن حسین بن عبداهللا بن ضمیره، عن أبیھ، عن جده

لَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم خطب أم سلمة أبنة أبي أمیة، رسول اللَّھ َص
كیف لي ورجالي بمكة؟ فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : فقالت
یزوجك ابنك، ویشھد لك ناس من أصحاب رسول اللَّھ : ((وَسلَّم



فخطبھا النبي : فاجتمعوا لذلك، قال)) َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ماذا یسمي لھا من : لَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى ابنھا، فقالَص

كما أصدقت : ((الصداق ؟ قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
صحفة كثیفة، وقدحًا كثیفًا، وفراشًا حشوة لیف، : على عائشة

َوآلھ  ما المجشة ؟ قال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ: فقال الغالم) ومجشة
الرحا ثم دخل علیھا نبي اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في : وَسلَّم

ماھذا : ((الظلمة لیلة دخل علیھا فوطئ على ید ابنتھا زینب فقال
)) انظروا زیانبكم ال أطأ علیھا: ((ھذه ید زینب فقال: فقالت)) ؟

م وھو یغتسل ودخلت زینب على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ
فحدَّثني بعض ولد زینب أنھ : فأخذ بیده ماء فنضحھ في وجھھا، قال

  .لم یزل ماء الشباب في وجھھا حتى عجزت
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: وأخبرنا محمد، قال]: 2/1016:الرأب[، ]2/60:العلوم[وفیھا 
تزوج : حدَّثنا عثمان، عن جریر، عن مغیرة، عن الشعبي، قال

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم خولة بنت الحارث، فجعل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 
  .مھرھا عتقھا، وأعتق من وجد من أھل بیتھا

عن عبداهللا بن داھر، عن ]: 2/993:الرأب[، ]2/51:العلوم[وفیھا 
أن في كتاب علي أیما رجل أراد : حدَّثني أبي: أبیھ، عن جعفر، قال

  .أن یعتق جاریتھ ثم یجعل عتقھا صداقا فھو جائز
محمد بن جمیل، عن ]: 2/993:الرأب[، ]2/51:العلوم[وفیھا 

مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبید اللَّھ بن محمد، عن عمر 
في رجل نفس في سریتھ أو : بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي

البأس، ویجعل صداقھا نفسھا ینكحھا طائعة أو : (ولیدتھ قال
  ).مكرھة
محمد بن عبید، عن حاتم، : ]2/994:الرأب[، ]2/51:العلوم[وفیھا 

إن شاء الرجل أعتق أم ولده، : (أن علیًا، قال: عن جعفر ن عن أبیھ
  ).وجعل عتقھا مھرھا



إسماعیل بن موسى، عن ]: 2/994:الرأب[، ]2/51:العلوم[وفیھا 
: شریك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).لھ أجرانإذا أعتق الرجل أمتھ، ثم تزوجھا ف(
* * * * * * * * * *  
  باب من الیحل نكاحھ

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 306ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
حرم اللَّھ من النسب سبعًا، ومن الصھر سبعًا، فأما : السَّالم، قال

األم واألبنة، واألخت، وبنت األخ، وبنت : السبع من النسب، فھي
  .الةاألخت، والعمة، والخ
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فامرأة األب، وامرأة األبن، وأم المرأة دخل : وأما السبع من الصھر
باإلبنة أولم یدخل بھا، وابنة الزوجة إن كان دخل بأمھا، وإن لم 

یكن دخل بھا فھي حالل، والجمع بین األختین، واألم من 
  ).الرضاعة، واألخت من الرضاعة

د روى زید بن علي، وق]: 9ص 3ج[ونحوه في شرح التجرید بلفظ 
  ).إلخ..حرم اللَّھ: (عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : بھذا السند قال]: 306ص[وفیھ 
التتزوج المرأة على عمتھا، والعلى خالتھا، والعلى : ((َوآلھ وَسلَّم

على الكبرى، وال ابنة أخیھا، وال على ابنة أختھا، الالصغرى 
  )).الكبرى على الصغرى

لما رواه زید بن ]: 9ص 3ج[وھو أیضًا في شرح التجرید بلفظ 
قال رسول : (علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ))).إلخ..الیتزوج الرجل: ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
أنھ كره أن : ْیھم السَّالمبھذا السند عن علي َعَل]: 306ص[وفیھ 

  .یجمع بین األختین من اإلماء
، ]2/44:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن ]: 2/972:الرأب[



أن علیًا أتي برجل تزوج امرأة على خالتھا، : جعفر، عن أبیھ
  .فجلده، وفرق بینھما

محمد بن جمیل، عن ]: 2/970:الرأب[، ]2/44:العلوم[وفیھا 
مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن 

قال علي في رجل نكح أبوه امرأة : علي، عن أبیھ، عن جده، قال
التحل البنھ، وال ابن ابنھ وھي علیھ : (فتوفي قبل أن یدخل بھا، قال

  ).حرام
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حدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد ]: 2/31:العلوم[، ]2/931:الرأب[وفیھا 
بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن 

عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي 
في رجل تزوج امرأة، ثم طلقھا وھي حبلى، فخطب : َعَلْیھ السَّالم

أختھا، فنكحھا قبل أن تضع أختھا مافي بطنھا ؛ فأمره علي أن 
یطلق أختھا حتى تضع المطلقة ولدھا، ثم یخطبھا، ویصدقھا 

  .صدقتھا مرتین
بھذا السند بلفظ بن الفضل ]: 2/50:العلوم[، ]2/992:الرأب[وفیھا 

عن علي َعَلْیھ السَّالم في رجل تزوج امرأة، . إلخ..القاسمي
فأعطاھا صدقتھا ولم یدخل بھا، ثم علم أنھا ابنة أخیھ، أو عمتھ، أو 

  ).ترد علیھ مالھ الذي أعطاھا: (ن الرضاعة، قالخالتھ م
: حدَّثني أبو طاھر، قال]: 2/1002:الرأب[، ]2/54:العلوم[وفیھا 

حدَّثني أبو بكر بن أبي أویس، : حدَّثني حسن بن یحیى العلوي، قال
عن حسین بن عبداهللا بن ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي 

اع من قبل األب یحرم مایحرم الرض: (َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقول
  ).النسب

عن آبائھ عن علي ]: 315ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم أیضًا 
یا رسول اللَّھ إنك لتتوق إلى نساء قریش، : قلت: (َعَلْیھم السَّالم قال

ابنة : (قلت)) وھل عندك شيء ؟: ((قال) وال تخطب بنات عمك



ضاعة، یاعلي أما علمت إنھا ابنت أخي من الر: ((قال) عمك حمزة
أن اللَّھ عز وجل قد حرم من الرضاعة ماحرم من النسب في كتاب 

  )).اللَّھ عز وجل
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عن زید بن علي، عن آبائھ َعَلْیھم ]: 3/7ج[وھو في شرح التجرید 
عرضت على رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : (السَّالم بلفظ

وال )) قد((مثلھ، ولیس فیھا )) إلخ..إنھا: ((الفق) تزویج ابنة حمزة
  )).في كتاب اللَّھ عز وجل((

قال القاسم َعَلْیھ السَّالم، ]: 255ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
وال یجمع الرجل بین األختین، وال بین امرأة، : والحسن، ومحمد

  .وعمتھا أو خالتھا من نسب، أو رضاع
: َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال رسول اللَّھ: قال الحسن بن یحیى

، وأجمع آل رسول ))التنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا((
اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن ذلك الزم لألمة العمل بھ 

  .والحكم بھ الیسع أحدًا تركھ وال خالفھ
داوود عنھ،  قال القاسم َعَلْیھ السَّالم في روایة]: 256ص 1ج[وفیھ 

وال یجمع الرجل بین األختین في الوطء بملك : وھو قول محمد
  .الیمین، وھذا قول علي َعَلْیھ السَّالم

: قال القاسم َعَلْیھ السَّالم، والحسن، ومحمد]: 255ص 1ج[وفیھ 
وال یجمع بین امرأتین لو كانت إحداھما رجًال حرمت علیھ 

  .األخرى إذا كان ذلك من نسب أو رضاع
قد جمع عبداهللا بن جعفر ]: 256ص 1ج[ال القاسم َعَلْیھ السَّالم وق

بین أم كلثوم بنت علي من فاطمة وبین امرأة علي یعني لیلى بنت 
مسعود، وال بأس ان یجمع الرجل بین ابنتي العم وابنتي الخال قال 

، وقد ]50:األحزاب[} َوَبَناِت َعمَِّك َوَبَناِت َعمَّاِتَك{: اللَّھ سبحانھ
مع النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بین أم سلمة، وزینب بنت ج



  .جحش وأمھما جمیعًا ابنتا عبدالمطلب عمتاه
* * * * * * * * * *  
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  فصل في العبد یتزوج بغیر إذن سیده
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 307ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أیما عبد : ((ل اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسو: السَّالم، قال
  )).تزوج بغیر إذن موالیھ فھو زان

، ]2/23:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
محمد بن راشد، عن إسماعیل بن أبان، عن ]: 2/910:الرأب[

إذا تزوج العبد بغیر : (غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي، قال
موالیھ فال نكاح لھ، وإذا تزوج العبد بغیر إذن موالیھ، ثم أذنوا إذن 

  ).لھ بعد فال بأس
أحمد بن عیسى، عن ]: 2/909:الرأب[، ]2/23:العلوم[وفیھا 

حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن 
ن یاأمیر المؤمنی: أن رجًال أتى علیًا بعبده فقال: علي َعَلْیھم السَّالم

فقال ) فرق بینھما: (إن عبدي تزوج بغیر إذني، فقال علي لسیده
قلت : فقال) كیف قلت ؟: (یاعدو اللَّھ طلق، فقال علي: السید لعبده

أما اآلن إن شئت فطلق، وإن شئت : (طلق، فقال علي للعبد: لھ
یاأمیر المؤمنین أمر كان بیدي فجعلتھ بید : فقال السید) فأمسك

  ).طلق أقررت لھ بالنكاح: ین قلت لھذاك ح: (غیري، فقال
  .عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم نحوه]: 307ص[وفي المجموع لزید 
عن : ، وفي حدیث زید بن علي]19ص 3ج[وفي شرح التجرید 

قال رسول اللَّھ َصلَّى : أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  )).یر إذن موالیھ فھو زانأیما عبد تزوج بغ: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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محمد بن ]: 2/957:الرأب[، ]2/38:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
جمیل، عن مصبح، عن حفص، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي 

  ).یتزوج العبد امرأتین حرتین أو أمتین: (َعَلْیھ السَّالم، قال
عباد بن یعقوب، عن ]: 2/957:الرأب[، ]2/39:العلوم[وفیھا 

أن علیًا َعَلْیھ السَّالم كان : تم بن إسماعیل، عن جعفر، عن أبیھحا
  ).الینكح العبد إال األمتین: (یقول

* * * * * * * * * *  
  فصل في نكاح األمة على الحرة

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 307ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
زوج الحرة على التتزوج األمة على الحرة، وتت: (السَّالم أنھ قال

األمة، والیتزوج المسلم الیھودیة، وال النصرانیة على المسلمة، 
ویتزوج المسلمة على الیھودیة والنصرانیة، وللحرة یومان من 

  ).القسم ولألمة یوم
، ]2/944:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

ي أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أب]: 2/35:العلوم[
: خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

الیحل لك أن : (تزوج رجل أمة على حرة، ففرق علي بینھما، وقال
  ).تزوج أمة على حرة

كذلك بلغنا عن ]: 355ص 1ج[وفي األحكام للھادي َعَلْیھ السَّالم 
  .إلخ...أن رجًال: زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم
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محمد ]: 2/35:العلوم[، ]2/945:الرأب[ومثلھ في األمالي ایضًا 
بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبید 
اللَّھ بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ 

في رجل نكح أمة، فوجد طول حرة، وكره أن یطلق األمة : السَّالم
فیھا قضى أن تنكح الحرة على األمة إذا كانت األمة أولھما  نفس

عنده، ولیس لھ أن ینكح األمة على الحرة إذا كانت الحرة أولھما 



عنده بالقسم بینھما أن للحرة الثلثین من مالھ ونفسھ، ولألمة الثلث 
  .من نفسھ ومالھ

محمد بن جمیل، عن ]: 2/36:العلوم[، ]2/946:الرأب[وفیھا 
إسحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن  مصبح، عن

في رجل نكح : علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم
انكحھا إن شئت، واعلم أنھا إن : (مكاتبة وعنده امرأة حرة، قال

ولدت ولدًا في مكاتبتھا إنھ یعتق من ولدھا مثل مایعتق منھا، ویرق 
  ).منھ مثل مایرق منھا

حسین بن نصر، عن ]: 2/74:العلوم[، ]2/1046:لرأبا[وفیھا 
في : خالد، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم

ھي مكاتبة ویعطیھا مھر مثلھا، فإن : (رجل وقع على مكاتبتھ، قال
ولدت منھ فھي على مكاتبتھا، فإن عجزت ردت في الرق، وھي 

  ).من أمھات األوالد
 * * * * * * * * **  
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  باب في النھي عن المتعة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 304ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن نكاح : (السَّالم، قال
  ).المتعة عام خیبر

، ]2/876:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: حدَّثني أحمد بن عیسى بن زید، قال: محمد قال]: 2/10:العلوم[

حدَّثني حسین بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زید بن 
نھى رسول اللَّھ : (علي، عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  ).َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن نكاح المتعة یوم خیبر
حدَّثني أبي، عن ]: 351ص 1ج[م وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّال

الیحل نكاح المتعة ؛ ألن : أنھ سئل عن نكاح المتعة فقال: أبیھ
المتعة إنما كانت في سفر سافره رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 



  .وَسلَّم ثم حرم اللَّھ ذلك على لسان رسولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
بي طالب َعَلْیھ السَّالم بما قد صح أن وقد روي لنا عن علي بن أ

  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نھى عنھ
]: 2/887:الرأب[، ]2/14:العلوم[ونحوه عن القاسم في األمالي 

  .عن جعفر عن القاسم
  .نحوه: قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 267[وفي الجامع الكافي قال 

وأما من یحتج بھذه اآلیة ممن یستحل : یھوقال َعَلْیھ السَّالم ف
َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِھ ِمْنُھنَّ {: الفاحشة من الفرقة المارقة في قولھ سبحانھ

فھو إعطاء مھورھّن إال ماَوَھْبَن ] 24:النساء[}َفآُتوُھنَّ ُأُجوَرُھنَّ
ھو التعاطي، وال یجوز النكاح إال : بطیب من أنفسھّن، والتراضي

  .دینبولي وشاھ
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أجمع آل : وقال الحسن بن یحیى َعَلْیھ السَّالم]: 267ص 1ج[وفیھ 
رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على كراھیة المتعة والنھي 

إنما كانت أطلقت في سفر ثم نھى رسول اللَّھ َصلَّى : عنھا، وقالوا
نسختھا العدة : اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عنھا وحرمھا، وقالوا

والمواریث، وأجمعوا على أنھ النكاح إال بولي وشاھدین، وصداق 
  .بال شرط في النكاح

قد كان رسول اللَّھ : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم]: 268ص 1ج[وفیھ 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أباحھا أصحابھ في غزوة الحدیبیة، 

هللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فطالت وكانوا خرجوا فیھا مع النبي َصلَّى ا
غیبتھم عن أھلھم ؛ فرخص لھم في المتعة، فكان الرجل یتزوج 

المرأة من ولیھا بشاھدین أیامًا معلومة بدراھم معدودة، فإن زادت 
األیام زاد في المھر، فلما رجع رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

متعة، فلیست المتعة حرامًا وَسلَّم من تلك الغزاة نھى أصحابھ عن ال
مثل المیتة والدم ولحم الخنزیر وال ھي حالل، ولكنھا شبھة أحلھا 

في وقت ضرورة ونھى عنھا بعد ذلك، فمن تزوج متعة خالف 



  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فیما نھى عنھ
وسئال عن : قال الحسن بن یحیى، ومحمد]: 267ص 1ج[وفیھ 

متعة : نساء أحرام ھي، أم حالل، أم شبھة ؟ فقال محمدمتعة ال
النساء منسوخة نسختھا آیة المواریث الربع والثمن، وال نكاح عندنا 

إال بولي وشاھدي عدل، وسألت عنھا أحمد بن عیسى والقاسم بن 
  .مثل ذلك أو نحوه: إبراھیم فقاال
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: الطاھر قال أبو]: 2/13:العلوم[، ]2/886:الرأب[وفي األمالي 
: أنھ سئل عن المتعة، فقال: حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن زید بن علي

  .ھي مثل المیتة والدم ولحم الخنزیر
وبھ قال حدَّثنا محمد، ](): 2/886:الرأب[، ]2/14:العلوم[وفیھا 

أنھ : حدَّثنا عبداهللا بن موسى، عن أبیھ، عن عبداهللا بن الحسن: قال
  .اتق اللَّھ ودع ماأنت علیھ: عقال لرجل كان یتزوج المت

ھذا الرجل یقال لھ ابن عورك اللھبي الذي كان یتزوج : قال محمد
  .المتع

* * * * * * * * * *  
  باب ماورد في نكاح الكفار
وال یتزوج المسلم الیھودیة، : (وفیھا - () قد تقدمت روایة المجموع

ة وال النصرانیة على المسلمة، ویتزوج المسلمة على الیھودی
  .في باب النكاح األمة على الحرة) والنصرانیة

: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، أنھ قال]: 310ص[وفیھ 
یتزوج المسلم الیھودیة والنصرانیة، وال یتزوج المجوسیة وال (

وكره َعَلْیھ السَّالم نكاح أھل الحرب ونصارى العرب ) المشركة
  .لیسوا بأھل كتاب: وقال

، ]2/37:العلوم[د بن عیسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحم
محمد بن جمیل، عن مصبح، عن إسحاق بن ]: 2/948:الرأب[

الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن 



الینكح الیھودي وال النصراني المسلمة، : (جده، عن علي، قال
  ).وینكح المسلم الیھودیة والنصرانیة

أحمد بن عیسى، عن ]: 2/947:الرأب[، ]2/36:العلوم[وفیھا 
حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن 

ال یحل أن یتزوج المرأة من أھل الكتاب : (علي بن أبي طالب، قال
  ).على المسلمة
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في : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 310ص[وفي المجموع 
ن أسلما كانا على النكاح، وإن أسلم ھو، ولم الیھودي تسلم امرأتھ، إ

  ).تسلم امرأتھ كانا على النكاح
في مجوسي لھ : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 311ص[وفیھ 

ابنة ابن ولھ ابن آخر، فتزوج ابنة ابنھ، ثم أسلموا جمیعًا فخطبھا 
الجد  إن كان: (ابن عمھا فجاء إلى علي َعَلْیھ السَّالم في ذلك، فقال

  ).دخل بھا لم تحل البن عمھا وإن كان لم یدخل بھا حلت لھ
، ]2/948:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

سألت أحمد بن عیسى عن نكاح نساء : قال محمد]: 2/37:العلوم[
ماأدري أي شيء ھذا الذي : البأس بھ، وقال: أھل الكتاب ؟ فقال

  .إلى اآلیةروي عن زید بن علي أراه ذھب 
  .قال أحمد بن عیسى مثلھ]: 257ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
وأخبرنا ]: 2/1044:الرأب[، ]2/38:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

وأخبرنا حماد : وأخبرنا علي بن الحسن بن الحسن، قال: محمد، قال
أن علیًا كره مناكحة أھل : بن عیسى، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ

  ().الحرب
وأخبرنا السید أبو : األحكام لعلي بن بالل رحمھ اهللاوفي شرح 

حدَّثنا محمد بن عبد : أخبرنا محمد بن بالل، قال: العباس، قال
حدَّثنا محمد بن : حدَّثنا محمد بن جبلة األحمسي، قال: العزیز، قال

سمعت زید بن : حدَّثنا أبو الجارود، قال: أبي بكر األرحبي، قال



ود والنصارى، وسبى النبي َصلَّى اهللا علي ینھى عن مناحكة الیھ
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ریحانة بنت شمعون من بني قریضة، فعرض 

  .علیھا اإلسالم، فأبت إال الیھودیة ؛ فاعتزلھا فلم یقربھا
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أخبرنا عیسى : وأخبرنا أبو العباس الحسني رحمھ اهللا، قال: وفیھ
حدَّثنا كثیر بن : عبداهللا، قال حدَّثنا جعفر بن: بن محمد العلوي، قال

عیاش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الباقر َعَلْیھ السَّالم في 
َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن {: قولھ تعالى

كان ھذا حین كان في نساء أھل القبلة قلة : قال] 5:المائدة[}َقْبِلُكْم
َوَلا َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت {: آلیة بقولھ تعالىفلما أن كثر نسخ اللَّھ ھذه ا

وطعام الذین : (، وفي حدیث أبي جعفر]221:البقرة[}َحتَّى ُیْؤِمنَّ
إنما یعني الحبوب، وأما ذبائحھم فال : ، قال)أوتوا الكتاب حل لكم

  .تأكلوا
وأخبرنا ]: 2/1049:الرأب[، ]2/76:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

رنا حسین بن نصر، عن خالد بن عیسى بن وأخب: محمد، قال
أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : حصین، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ

الحرمة لنساء أھل الكتاب أن ینظر إلى شعورھّن : ((َوآلھ وَسلَّم قال
  ).وفي نسخة أخرى وثدیھّن)) (وأبدانھّن

  .الینظر نظرة یھواھا القلب: قال أبو جعفر
* * * * * * * * * *  

  باب في امرأة المفقود
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 329ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أن امرأة فقد زوجھا تزوجت زوجُا غیره، ثم جاء األول، : السَّالم
) نكاح األخیر فاسد، ولھا المھر بما استحل من فرجھا: (فقال علي

ھا من الاتقربھا حتى تنقضي عدت: (وردھا إلى األول، وقال
  ).األخیر
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، ]3/29:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
عن حسین بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، ]: 2/926:الرأب[

لما كان : عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
في والیة عمر غاب عن امرأة زوجھا، ثم فقد، فأتت عمر، فأمرھا 

أن تدعوا قرابتھ من الرجال، فسألھم عمر عنھ فأخبروه أنھم 
الیعلومون لھ قرارًا، فأمرھا أن تنتظر حولین، ویسأل عنھ، فلما 

مضى حوالن أمرھا أن تعتد عدة المتوفى عنھا زوجھا، فلما 
انقضت العدة أمرھا، فتزوجت زوجًا، فمكثت مع زوجھاحوًال، ثم 

: أنت أعلم، قال: في ھذا ؟ فقالوا ماترون: جاء زوجھا المفقود، فقال
الزوج األول ! مالھا وللخیار ؟: فإني أرى أن أخیرھا، فقال لھ علي

أبدأ، وقد فسد نكاح األخیر، ولھا المھر بما دخل بھا، وھي لزوجھا 
  ).األول الیقربھا حتى تنقضي عدتھا من ھذا اآلخر

محمد بن جمیل، عن ]: 2/929:الرأب[، ]2/30:العلوم[وفیھا 
مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبید اللَّھ بن محمد 

في امرأة زعمت : بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي
أن بعلھا قتل، وقامت لھا بذلك البینة، فنكحت زوجا غیره، ثم جاء 

ولدھا : (بعلھا األول، فقضى أن ترد المرأة إلى زوجھا األول، وقال
  ).الذي ولدت بعده ألبیھ
* * * * * * * * * *  

  باب فیمن فجر بامرأة ثم أراد أن یتزوجھا وما یلحق بذلك
قال أبو خالد رحمھ اهللا ]: 317ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

عن الرجل  -یعني زیدًا َعَلْیھ السَّالم  - وسألتھ َعَلْیھ السَّالم : فیھ
  ).قد حرمت علیھ: (یزني بأم امرأتھ، قال
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: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: م قال َعَلْیھ السَّالمث
  )).من نظر إلى فرج امرأة، وابنتھا لم یجد ریح الجنة((

الیحرم اللَّھ إال : فإن قبلھا لشھوة، أو لمسھا لشھوة، قال: قلت
الغشیان، وسألتھ َعَلْیھ السَّالم عن الرجل یزني بامرأة ثم یتزوجھا، 

  ).البأس بھ: (لقا
، ]2/31:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي ]: 2/932:الرأب[
خالد الواسطي، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 

إذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تابا، وتفرقا، وتوثقا أن : (السَّالم، قال
ما صاحبھ بما كان منھما، وطلبھا نفسھا فامتنعت منھ الیعیر أحدھ

  )).فلیتزوجھا
عباد بن یعقوب، عن ]: 2/977:الرأب[، ]2/46:العلوم[وفیھا 

حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي : عیسى بن عبداهللا، قال
  ).الیحرم حرام حالًال، والحالل حرامًا: (قال

مد بن جمیل، عن مح]: 2/979:الرأب[، ]2/47:العلوم[وفیھا 
: محمد بن جبلة، عن محمد بن أبي بكر، عن أبي الجارود، قال

ذكرت ألبي جعفر مایكون من الرجل إلى المرأة یسافحھا، فیتزوج 
  .إن الحرام الیحرم حالًال: أختھا أو شبھھا من المحارم، فقال

في رجل فجر بأم امرأتھ : جعفر بن محمد، عن القاسم بن إبراھیم
  .الیحرم حرام حالًال، وھو قول أھل األثر: الأو ابنتھا، ق

إال أن أبا : ، وزاد فیھا]364ص 1ج[ومثلھ عن القاسم في األحكام 
  .حنیفة وغیره، وطائفة من أھل العراق كرھوه
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أجمع آل ]: 363ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
م أنھ الیحرم حرام حالًال، رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

لو أن رجًال فجر بامرأة، ثم أراد أن یتزوج أمھا كان : وتفسیر ذلك
ذلك جائزًا لھ عندنا، وكذلك لو فجر باألم جاز لھ أن یتزوج البنت 



  .في قولنا
محمد بن ]: 2/977:الرأب[، ]2/46:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

عفر، عن أبیھ، عن راشد، عن إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن ج
التدن : (أنھ كشف ساق أمة لھ، ثم وھبھا للحسن، ثم قال لھ: علي

  ).منھا فإنھا التحل لك
* * * * * * * * * *  
  باب في المدلَّس بھا

، ]3/29:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن ]: 2/926:الرأب[

ضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن إسحاق بن الف
في رجل خطب امرأة إلى : أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم

أبیھا وأمھا امرأة عربیة فأملكھ إیاھا األب، ولھا أخت من أبیھا أمھا 
أعجمیة، فلما كان وقت البنا أولج علیھ ابنة األعجمیة، فلما أصبح 

ة للتي دخل بھا ابنة األعجمیة، الرجل أنكرھا فقضى أن الصدق
الیدخل : (وقضى لھ بابنة العربیة، وجعل صدقتھا على أبیھا، وقال

  ).بھا حتى تحل أختھا
بلغنا عن : نحوھا بلفظ]: 404ص[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم قضى في رجل 
  .جمیةابنة األع: إلخ، بلفظ..خطب

* * * * * * * * * *  
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  باب في العدل بین النساء
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 312ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

َوَلْن َتْسَتِطیُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْیَن النَِّساِء َوَلْو {: السَّالم في قول اللَّھ
  ).جماعھذه في الحب وال: (قال] 129:النساء[}َحَرْصُتْم

أما في النفقة، والكسوة، والبیتوتة فال بد من العدل في ذلك والحظ (
  ).للسراري في ذلك



كان رسول اللَّھ : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال: وفیھ
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إذا تزوج بكرا أقام عندھا سبعًا، وإذا 

  ).تزوج ثیبًا أقام ثالثًا
، ]2/966:الرأب[ي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمال

محمد بن راشد، عن إسماعیل بن أبان، عن غیاث، ]: 2/42:العلوم[
إذا تزوج الرجل : (عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

الثیب أقام عندھا ثالثًا، ثم یقسم لنسائھ بعد، وإذا تزوج الرجل البكر 
  ).یقسم بعد لنسائھ أقام عندھا سبعًا، ثم

بلغنا عن رسول ]: 374ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
)) للثیب ثالث وللبكر سبع: ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

: وبلغنا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ لما دخل على أم سلمة قال
بل : فقالت)) ت درت علیك وعلیھنإن شئت سبعنا لك، وإن شئ((

إن شئت سبعت لكل امرأة من نسائي مع أني لم : ((در علینا، وقال
إنا امرأة من نسائك فافعل : فقالت أم سلمة)) أسبع المرأة من نسائي

  .ماأراك اللَّھ یارسول اللَّھ
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وال بأس أن تھب المرأة یومھا لبعض نساء : قال َعَلْیھ السَّالم
وقد فعلت ذلك سودة بنت زمعة بن عامر بن لؤي زوج  زوجھا

النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وھبت یومھا لعائشة وذلك أنھا 
امرأة كانت قد أسّنت فأراد النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فراقھا 

یارسول اللَّھ التفارقني ؛ فإني أحب أن أحشر في نسائك؛ : فقالت
یومي لعائشة، فقبل ذلك منھا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ  وأنا أھب
  .َوآلھ وَسلَّم

وفي العدل مابلغنا عن رسول ]: 411ص 1ج[وفي األحكام أیضًا 
اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یحمل في ثوب في مرضھ 

  .یطوف على نسائھ یقسم بینھن واألیام واللیالي
محمد بن ]: 2/42:العلوم[، ]2/965:الرأب[یضًا وفي األمالي أ



جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبید اللَّھ 
بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ 

كان القسم بین الحرة واألمة للحرة الثلثان من مالھ : (السَّالم، قال
  ).ونفسھ، ولألمة الثلث من مالھ ونفسھ

محمد بن جمیل، عن ]: 2/42:العلوم[، ]2/965:الرأب[وفیھا 
سمعت : محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال

إن كان الرجل لیشتري من المرأة لیالیھا وأیامھا : أبا جعفر، یقول
وكان رسول اللَّھ : إذا أعجبتھ امرأة لھ أخرى أن یقیم عندھا، قال

فدعا (َوآلھ وَسلَّم حین مرض وھو في بیت عائشة َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  ).نسائھ، فاستطابھن إقامتھ في بیت عائشة فطیَّبن لھ
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وأخبرنا محمد، خبرنا ]: 2/907:الرأب[، ]3/22:العلوم[وفیھا 
أن : محمد بن عبید، عن محمد بن میمون، عن جعفر، عن أبیھ

م كان یحمل في مرضھ في رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ
  .ثوب یطوف على نسائھ یقسم بینھن

* * * * * * * * * *  
باب في العزل، وتحریم َأْدَبار النساء، وما یحسن عند إتیان الرجل 

  أھلھ
، ]2/33:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن ]: 2/937:الرأب[
ن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد، عن عمر بن علي، عن إسحاق ب

ھو الوأد : (أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال في العزل
  ).الخفي، فال تقربوا ذلك

محمد بن عبید، عن محمد ]: 2/938:الرأب[، ]2/33:العلوم[وفیھا 
ھو : (أن علیًا كان الیعزل، ویقول: بن میمون، عن جعفر، عن أبیھ

  ).الوأد الخفي
محمد بن راشد، عن ]: 2/938:الرأب[، ]2/33:العلوم[وفیھا 



: إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي، قال
إني كنت أعزل عن جاریة لي، فجاءت بولد، : في رجل أتاه، فقال

  ).إن الوكاء قد ینقلب، فأمره أن یلحقھ: (فقال لھ علي
محمد بن جمیل، عن ]: 2/935:رأبال[، ]2/32:العلوم[وفیھا 

محمد بن فضیل، عن األعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر 
أتى رجل من األنصار النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : بن عبداهللا، قال

فعسى أن : (یارسول اللَّھ إن لي جاریة أعزل عنھا، قال: وَسلَّم فقال
إن الجاریة قد حملت، فقال : ثم جاء بعد ذلك فقال) یأتیھا ماقدر لھا

ماقدر اللَّھ من نفس تخرج : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).إال وھي كائنة
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محمد بن جمیل، عن ]: 2/962:الرأب[، ]2/41:العلوم[وفیھا 
: محمد بن جبلة، عن محمد بن أبي بكر، عن أبي الجارود، قال

إذا حبلت المرأة لم توطئ حتى : غیرةذكرت ألبي جعفر قول الم
سبحان اللَّھ : تضع ، وإذا وضعت لم توطئ حتى تفطم ولدھا، فقال

ھذا قول الیھود كانت المرأة إذا كانت ترضع ضمت ولدھا إلى ! 
أنشدك اللَّھ أن تمغلھ، فكان الرجل یتجنب امرأتھ : صدرھا، ثم قالت

َلا ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَھا { :مخافة المغل على ولدھا، فأنزل اللَّھ سبحانھ
فكانت تحرز بولدھا أن یأتیھا ] 233:البقرة[}َوَلا َمْوُلوٌد َلُھ ِبَوَلِدِه

  .زوجھا تمتنع أن یجامعھا، فكان یأتیھا ویعزل
محمد بن جمیل، عن ]: 2/936:الرأب[، ]2/32:العلوم[وفیھا 

: قالمحمد بن جبلة، عن محمد بن أبي بكر، عن أبي الجارود، 
كذب واهللا المغیرة : ذكرت ألبي جعفر قول المغیرة في العزل، فقال

إني ألعزل وجاریتي ھذه قد كنت أعزل عنھا، ولقد كنت حریصًا 
على أن التعلق، فسبقني وذھبت ألقوم فبدرني فعلقت بابني ھذا، 

  .فلیعزل الرجل عن جاریتھ، وأما الحرة فلتستأذن في ذلك
جعفر، عن القاسم بن ]: 2/937:رأبال[، ]2/33:العلوم[وفیھا 



البأس بالعزل عن األمة، وال بأس بالعزل عن الحرة : إبراھیم، قال
  .إال أن یكون منھا مناكرة

عن القاسم مثلھ، وعن أبي ]: 299ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
البأس بالعزل عن األمة وأما الحرة : جعفر َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

  .فتستأذن في ذلك
: حمد بإسناده عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كره العزل وقالوروى م

  .ھو الوأد الخفي
عن القاسم َعَلْیھ السَّالم ]: 1/357[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

  .مثل روایة األمالي
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وفي ذلك مابلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ] 410ص 1ج[
  )).إتیان النساء في أعجازھّن شرك(: (َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

الیستحیي : ((وبلغنا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یقول
اللَّھ من الحق التأتوا النساء في حشوشھّن، فإن إتیان النساء في 

  )).حشوشھن كفر
الینظر اللَّھ إلى من : ((وبلغنا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).أتى امرأة في دبرھا
بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 412ص 1ج[وفیھا 

إذا أتى أحدكم أھلھ فلیستترا، وال یتجردا تجرد : ((وَسلَّم أنھ قال
  )).العیرین
وكذلك بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 413ص 1ج[وفیھا 

الرجل أھلھ وعنده أحد حتى الصبي َوآلھ وَسلَّم أنھ نھى أن یجامع 
  .في المھد

، ]2/79:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وحدَّثنا محمد بن راشد، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1056:الرأب[

عن إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي 
  ).لعماالنظر إلى المجامعة یورث ا: (َعَلْیھ السَّالم، قال



بھذا السند عن ابن ]: 2/1056:الرأب[، ]2/79:العلوم[وفیھا 
عباس رضي اهللا عنھما أنھ كان ینھى عن الكالم عند الجماع، 

  .إنھ یورث الخرس: وقال
* * * * * * * * * *  

  باب فیما ُیَردُّ بھ النكاح
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 313ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

من الجذام، والجنون، : یرد النكاح من أربع: (م، قالالسَّال
  ).والبرص، والرتق

أن رجال تزوج امرأة فوجدتھ : بھذا السند]: 314ص[وفیھ 
  .غذیوطًا، فكرھتھ، ففرق بینھما
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ومثل الروایتین عنھ َعَلْیھ السَّالم في شرح األحكام البن بالل رحمھ 
أخبرنا : باس الحسني رحمھ اللَّھ، قالحدَّثنا السید أبو الع: اهللا بلفظ

  .إلخ السند المتكرر إلى المجموع وسنده...عبد العزیز بن إسحاق
بسنده عن علي َعَلْیھ السَّالم أن خصیًا ]: 314[وفي المجموع أیضًا 

  .تزوج امرأة وھي التعلم، ثم علمت، فكرھتھ، ففرق بینھما
، ]2/27:لومالع[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن ]: 2/920:الرأب[
إسحاق بن الفضل، عن عبید اللَّھ بن محمد بن عمر بن علي، عن 

في الخصي أنھ الینكح : (أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم
  ).امرأة محصنة

إذا تزوج الخصي ]: 407ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
ضیت المرأة بذلك فنكاحھ ثابت، فإن كان مجبوبًا لم یحصنھا، ور

وإن كان مسلوًال أحصنھا ؛ ألن المسلول یجامع، كذلك بلغنا عن 
أنھ قضى بذلك في : أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم

  .الخصي أنھ الیحصن
عن آبائھ، عن علي ]: 329ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 



یؤجل العنین سنة فإن وصل، وإال فرق : (ْیھم السَّالم، قالَعَل
  ).بینھما

، ]2/27:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن ]: 2/919:الرأب[

إن امرأة أتت علیا فذكرت أنھا مع زوجھا : زید بن علي، عن آبائھ
أن یقربھا، فدعى زوجھا، فسألھ عن ذلك  منذ سنین، وأنھ الیستطیع

إن رضیت : (صدقت، ماأقدر على ذلك، فأجلھ حوًال، ثم قال: فقال
  ).بعد الحول أن یكسیك، ویكفیك المؤنة، وإال فأنت أملك بنفسك
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محمد بن جمیل، عن ]: 2/921:الرأب[، ]2/27:العلوم[وفیھا 
بیداهللا بن محمد بن مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن ع

في امرأة : عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم
یفرق : (دلس علیھا عبد نفسھ، فنكحھا لم تعلم إال أنھ حر، قال

  ).بینھما إن شاءت اإلمرأة
وإذا ادعت المرأة : قال محمد]: 292ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

، فصدقھا زوجھا، فإن على زوجھا أنھ عنین وأنھ الیصل إلیھا
الحاكم یؤجلھ سنة من وقتھ ذلك، فإن وصل إلیھا وإال خیرھا الحاكم 

ترضین أن تقیمین معھ على أن ینفعك ویكسوك، ویكفیك : یقول لھا
  .مؤنتك، فإن رضیت فذلك لھا

  .نحو ذلك: وروى محمد بن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي
  بیدھافصل في المرأة تشترط أن الطالق والجماع 

، ]2/25:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن ]: 2/915:الرأب[

إسحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن 
في رجل نكح امرأة وأصدقتھ المرأة : أبیھ، عن جده، عن علي

قد خالفَت السنة، : (ل عليواشترطت أن بیدھا الجماع والطالق، فقا
فقضى علیھ الصداق، وبید الرجل ) وولیَت الحق من لم یولھ اللَّھ



الیشترط : (وقال علي) ذلك السنة: (الجماع والفرقة، وقال
  ).المخطوب إلیھ طالقا
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وإذا تزوجت : قال محمد]: 269ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
ع والطالق بیدھا، أو امرأة، فأصدقتھ، واشترطت علیھ أن الجما

اشترط أن الینفق علیھا، أو ینفق علیھا ماشاء، ویقسم لھا من اللیل 
والنھار ماشاء، أو اشترط على نفسھ أن الیخرجھا من دارھا، أو 

مصرھا، أو قریتھا فالنكاح في ذلك كلھ ثابت جائز والشرط باطل، 
  .وروي نحو ذلك عن علي َعَلْیھ السَّالم

على بطالن ]: 1/376[السَّالم في األحكام  ونص الھادي َعَلْیھ
شرط من شرطت أن الجماع والفراق بیدھا، والنفقة والصداق 

  .علیھا
* * * * * * * * * *  

  فصل في الغرر في النكاح
، ]2/28:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

 :حدَّثنا جعفر بن محمد الھمداني، قال: وبھ قال]: 2/922:الرأب[
حدَّثنا یحیى بن آدم، عن قیس بن الربیع، عن أبي حصین، عن 

أن أمة أبقت إلى الیمن، فزعمت : الشبعي، عن علي َعَلْیھ السَّالم
أنھا حرة، فتزوجھا رجل، فولدت، ثم جاء موالھا، فأقام البینة أنھا 

  ).یأخذھا، ویأخذ عقرھا، وعلى أبي الولد قیمة ولده: (أمتھ، قال
حدَّثنا حسین بن نصر، ]: 2/992:الرأب[، ]2/50:العلوم[وفیھا 

عن خالد بن عیسى، عن حصین بن المخارق، عن جعفر، عن 
: أن رجال أتاه وھو متعلق بامرأة، فقال: أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم

یاأمیر المؤمنین إن ھذه غرتني من نفسھا، وزینت بیتھا، وأرتني 
: لم أر شیئًا من ذلك، فقال خدمًا حتى أثقلتني بالمھر، فلما تزوجتھا

  ).بیتھا زینت فال شيء لك، إنما نفقت نفسھا عندك(
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محمد بن راشد، عن ]: 2/922:الرأب[، ]2/28:العلوم[وفیھا 
إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 

الدواب أنھ أتاه قوم، فقالوا خطب إلینا رجل، فزعم أنھ یبیع : السَّالم
السنانیر من : (فوجدناه یبیع السنانیر، فقال علي َعَلْیھ السَّالم

  ).الدواب
* * * * * * * * * *  

  فصل في شراء األمة المزوَّجة
، ]2/98:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

وأخبرنا عثمان بن أبي : وأخبرنا محمد، قال]: 2/1096:الرأب[
إذا : (كان علي یقول: غیرة، عن عامر، قالشیبة، عن جریر، عن م

: قال) اشترى األمة ولھا زوج تركھا مع زوجھا على نكاحھا
واشتریت لعلي جاریة، فاشترى بضعھا من زوجھا بخمسمائة 

  .درھم
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1349:الرأب[، ]2/187:العلوم[وفیھا 

عن  أخبرنا محمد بن جمیل، عن إسماعیل، عن عمرو، وعن جابر،
: اشترى علي جاریة، فلما رآھا أعجبتھ، فقال لھا: أبي جعفر، قال

فذكرت أن لھا زوجا، فرضي الزوج ) أفارغة أنت أم مشغولة(
بأربعمائة درھم ثم طلقھا فأمرھا أمیر المؤمنین فاعتدت بطھرین 

  .بعد طمثین ثم أتاھا
* * * * * * * * * *  

  باب نكاح الشغار
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 315ص[الم في مجموع زید َعَلْیھ السَّ

نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن نكاح : (السَّالم، قال
فسألت زیدًا َعَلْیھ السَّالم عن : یعني أبا خالد رحمھ اللَّھ: قال) الشغار

ھو أن یتزوج الرجل بنت الرجل على أنھ یزوجھ : تفسیر ذلك، قال
  .ر لواحدة منھمابنتھ، وال مھ



)1/525(  

  

، ]2/48:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
محمد بن جمیل، عن مصبح، عن إسحاق بن ]: 2/983:الرأب[

الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن 
في الشغار نكاح المرأتین لیس لواحدة : جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم

صداق إال بضع صاحبتھا قضى أن ذلك الیحل إال أن تنكح منھما 
  .كل واحدة منھما بصدقة مثل نكاح المسلمین

عن محمد رضي اهللا عنھ بعد ذكر ]: 1/269[وفي الجامع الكافي 
وھذا : الشغار، وكیفیتھ، وكون كل واحدة منھما مھر لصاحبتھا قال

َلْیھ َوآلھ وَسلَّم شيء كان یفعل في الجاھلیة، فجاء النبي َصلَّى اهللا َع
  .بتحریمھ على أھل اإلسالم

المجموعة الفاخرة [وفي كتاب النھي لمحمد بن یحیى َعَلْیھ السَّالم 
عن : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 249:الرأب[، ]249ص

وھو أن یقول : أنھ نھى عن الشغار: النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
وجني ابنتك، وأن أزوجك بنتي، ثم یطرحان ز: الرجل للرجل
  ).المھور بینھما

ویجب ]: 3/34[وقال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 
مھر المثل، واألصل فیھ حدیث زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، 

نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
فسألت زیدًا َعَلْیھ السَّالم عن : قال أبو خالد) ن نكاح الشغاروَسلَّم ع

ھو أن یتزوج الرجل ابنة الرجل على أنھ یزوجھ : تفسیر ذلك قال
  .اآلخر بنتھ، وال مھر لواحدة منھما

* * * * * * * * * *  
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  باب تزویج الصغیرة والكبیرة ومن لھ ذلك
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 315ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).من وطئ جاریة ألقل من تسع سنین فھو ضامن: (السَّالم، قال
، ]2/33:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا حماد بن : علي بن الحسن العلوي، قال]: 2/938:الرأب[
ؤتى الت: (عیسى، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).جاریة ألقل من تسع سنین فإن فعل فعنتت ضمنھ
محمد بن راشد، عن إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن 

التؤتى جاریة في أقل من تسع : (أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).سنین، فإن فعل فعنتت فھو ضامن

عن آبائھ، عن علي ]: 305ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َلْیھم السَّالم، قالَع
إذنھا : ((فإن البكر تستحي، قال: قالوا)) تستأمر األیم في نفسھا((

  )).صمتھا
إذا زوج : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 305ص[وفیھ 

لیس لھا أن الرجل ابنتھ وھي صغیرة، ثم بلغت، تم ذلك علیھا، و
  ).تأبى، وإن كانت كبیرة فكرھت لم یلزمھا النكاح

الیجوز النكاح : (عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم قال]: 306[وفیھ 
  ).على الصغار إال باآلباء
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، ]2/20:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
لقام، عن محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھ]: 2/903:الرأب[

إسحاق بن الفضل، عن عبید اللَّھ بن محمد بن عمر بن علي، عن 
إن : أنھ قضى في امرأة قالت: أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم

أنشدك اللَّھ ھل كنت قلت ألبیك إن : (فقال. أبي أنكحني، وأنا كارھة
وجب نكاح : (نعم، قال: قالت) وجدت لي زوجًا ترضاه فأنكحھ

  ).أبوك أملك بنكاحكأبیك، و



بھذا السند عنھ َعَلْیھ ]: 2/905:الرأب[، ]2/21:العلوم[وفیھا 
السَّالم في امرأة، أمرت أخاھا فأنكحھا رجًال، ثم أنكحتھا أمھا بعد 

ذلك رجًال آخر، فدخل بھا، فاختصموا فیھا إلى علي، فقامت لألول 
زوجھا شھود، فألحقھا باألول، وجعل الصداقین لھا علیھما، ومنع 

  .األول أن یدخل بھا حتى تضع ولدھا
محمد بن راشد، عن ]: 2/909:الرأب[، ]2/23:العلوم[وفیھا 

إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 
  ).إذا غاب األب فأنكح األخ فھو جائز: (السَّالم، قال

ْیھ بھذا السند عنھ َعَل]: 2/909:الرأب[، ]2/23:العلوم[وفیھا 
نكاح األخرس جائز وعتقھ إذا كان یحسن الخط، أو : (السَّالم قال

  ).یعرف الخط إذا كتب لھ
* * * * * * * * * *  
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  باب في التحلیل
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 324ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

َسلَّم المحلل، لعن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ و: (السَّالم، قال
  ).والمحلل لھ

، ]2/77:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وأخبرنا محمد بن عبید، : وأخبرنا محمد، قال]: 2/1050:الرأب[

عن أبي مالك الجبني، عن ابن أبي خالد، عن عامر، عن الحارث، 
حلل لعن المحلل، والم: (عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).لھ
محمد بن جمیل، عن ]: 2/941:الرأب[، ]2/34:العلوم[وفیھا 

مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبید اللَّھ بن محمد بن عمر بن 
في رجل طلق : علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم

امرأتھ ثالث تطلیقات، فندم، وندمت بعد ماأبانھا بثالث تطلیقات، 
لبسا، : (ھما أن یأمرا رجًال فیحللھا لھ، قالفأصلحا أمرھما بین



ودلسا، الینكحھا حتى تزوج رجًال بغیر علم منك، وال أمرك، فإن 
نكحت بغیر أمرك، فجامعھا بنكاح اإلسالم فطلقھا، فحل أجلھا، 

  ).فانكحھا إن شاءت وشئت
محمد بن جمیل، عن ]: 2/940:الرأب[، ]2/34:العلوم[وفیھا 

سحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن مصبح بن الھلقام، عن إ
في امرأة : عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم

طلقھا زوجھا، فبانت منھ، فتزوجھا آخر، ففرت منھ قبل أن 
ورب الكعبة ألن رجعت إلى : (یجامعھا ترید زوجھا األول، فقال

  .)زوجھا حتى تخالط رجًال غیره ألقذفنھا بالحجارة
وإذا طلق : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم]: 1/269[وفي الجامع الكافي 

امرأتھ ثالثًا، فال تحل لھ حتى تنكح زوجًا غیره، ویدخل بھا الثاني 
على غیر تحلیل، وال مواطاة من الزوج األول ؛ ألن رسول اللَّھ 

  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لعن المحلل والمحلل لھ
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خاتمة في كتاب النھي للمرتضى محمد بن یحیى بن الحسین 
عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ]: 248ص[

ونھى أن یباشر الرجُل الرجَل لیس بینھما ثوب، وفي نسخة أن ینام 
  .إلخ..الرجل إلى جنب الرجل

كھ المرأة بحدیث وكذلك المرأة إذا نامت جنب المرأة، ونھى أن تفا
زوجھا، ونھى أن یحدث الرجل بحدیث أھلھ، ونھى أن تحدث 

االمرأُة االمرأَة بما تخلوا بھ من زوجھا، ونھى أن تقول اإلمرأة 
: غشیني زوجي كذا وكذا مره، ونھي الرجل عن مثل ذلك، وقال

من فعل ذلك فمثلھ كمثل من غشي امرأتھ بین ظھراني الناس، (
  ).وھم ینظرون إلیھ

* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الطَّالق

، ]2/58:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 
حدَّثنا علي بن منذر، عن : وحدَّثنا محمد، قال]: 2/1010:الرأب[

قال رسول اللَّھ : حدَّثنا أبان، عن الحسن، قال: إبن فضیل، قال
مامن إمرأة تسأل زوجھا الطالق في : ((مَصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

  )).غیر كنھھ فتجد رائحة الجنة أبدًا
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1097:الرأب[، ]2/99:العلوم[وفیھا 

: أخبرنا محمد بن عبید، عن محمد بن میمون، عن جعفر، عن أبیھ
  ).الطالق والعدة بالنساء: (أن علیًا َعَلْیھ السَّالم كان یقول

* * * * * * * * * *  
  باب طالق السنة

، ]3/85:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 
حدَّثنا محمد بن جمیل، عن : وحدَّثنا محمد، قال]: 2/1067:الرأب[

مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن 
إذا : (قال عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم،

طلق الرجل امرأتھ، فلیطلقھا في قبل عدتھا عند طھورھا في غیر 
َلا ُتْخِرُجوُھنَّ ِمْن ُبُیوِتِھنَّ َوَلا َیْخُرْجَن {جماع كما كتب اللَّھ عز وجل 

  ]).1:الطالق[}ِإلَّا َأْن َیْأِتیَن ِبَفاِحَشٍة ُمَبیَِّنٍة
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: وأخبرنا محمد، قال ]:2/1076:الرأب[، ]2/88:العلوم[وفیھا 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن 

طلق ابن عمر امرأتھ، تطلیقة واحدة، وھي حائض، فبلغ : علي قال
مره فلیراجعھا، ثم : ((ذلك النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال

: ؟ قالمامعناه : یطلقھا طالق السنة، بطھر من غیر جماع، فسألتھ



  )).اعتدي: یدعھا حتى إذا حاضت وطھرت، قال لھا
أخبرنا ]: 129ص 2ج[وفي شرح التجرید للمؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم 

أبو العباس الحسني، حدَّثنا محمد بن الحسین بن علي الحسیني 
حدَّثنا زید بن الحسین، عن أبي بكر : حدَّثنا أبي، قال: البصري، قال

ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ  بن أبي أویس، عن ابن
الطالق في العدة على ما أمر اللَّھ تعالى : (أنھ كان یقول: السَّالم

  ).فمن طلق على غیر عدة فقد عصى اللَّھ، وفارق امرأتھ
: أخبرنا أبو العباس، قال: وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

: الحسین بن الحسن، قال أخبرنا: أخبرنا أبو محمد الرویاني، قال
حدَّثنا زید بن الحسن، عن أبي بكر بن أبي أویس، عن ابن ضمیرة، 

طالق : (أنھ كان یقول: عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم
  ).السنة عند الطھر من الحیض

وحدَّثنا زید، عن أبي بكر، عن ابن ضمیرة، عن أبیھ، عن : قال
الطالق في العدة على : (أنھ كان یقول: مجده، عن علي َعَلْیھ السَّال

  ).ماأمر اللَّھ، فمن طلق على غیر عدة فقد عصى، وفارق امرأتھ
* * * * * * * * * *  
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  فصل في الرجعة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 321ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

آخر  الرجل أحق برجعة امرأتھ مالم تغتسل من: (السَّالم، قال
  ).حیضة

وروى زید بن علي، عن أبیھ، عن ]: 162ص[وفي شرح التجرید 
  ).من آخر حیضھا: (مثلھ بلفظ: جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم

، ]2/1078:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وأخبرنا محمد بن عبید، عن : وأخبرنا محمد، قال]: 2/89:العلوم[

أن علیًا، وابن عباس كانا : جعفر، عن أبیھمحمد بن میمون، عن 
  ).الرجل أحق بامرأتھ مالم تغتسل من آخر حیضتھا: (یقوالن



عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 325ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
إن كان لم یدخل : (اعتّدي، قال: في الرجل یقول إلمرأتھ: السَّالم

ن قد دخل بھا فھي واحدة بھا بانت ؛ ألنھا العدة علیھا، وإن كا
  ).یملك بھا الرجعة

، ]2/93:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا محمد بن جمیل، : وحدَّثنا محمد، قال]: 2/1085:الرأب[

عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل عن عبید اللَّھ بن محمد بن عمر 
الطالق : الم قالبن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّ

اعتدي، فإذا قال ذلك فھي تطلیقة واحده، : أن یقول الرجل المرأتھ
  .وھو أملك برجعتھا

)1/533(  

  

: وحدَّثنا محمد، قال]: 2/1093:الرأب[، ]2/97:العلوم[وفیھا 
حدَّثنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن 

قد طلقت؟ : لرجل یقال لھأنھ قال في ا: أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم
  ).قد طلقھا حینئذ: (نعم، قال: فیقول

* * * * * * * * * *  
  فصل في الخلع

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 328ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
إذا َقِبَل الرجل من امرأتھ فدیة، فقد بانت منھ : (السَّالم، قال

  ).بتطلیقة
المختلعھ لھا السكنى، وال نفقة (: بھذا السند عنھ]: 329ص[وفیھ 

  ).لھا، ویلحقھا الطالق مادامت في العدة
في الرجل یطلق امرأتھ طالقًا ]: 329ص[وبھ عنھ َعَلْیھ السَّالم 

وفي ) لیس لھ أن یتزوج أختھا حتى ینقضي أجلھا: (بائنًا، قال
لیس : (الرجل یكون لھ أربع نسوة، فیطلق إحداھن طالقًا بائنًا، قال

  ).یتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منھنلھ أن 
، ]2/144:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 



أخبرنا محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، ]: 2/1210:الرأب[
عن إسحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، 

إذا قبل الرجل من : (عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
  ).امرأتھ فدیة فھي أملك بنفسھا، وھي تطلیقة واحدة
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1206:الرأب[، ]2/143:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعیل بن أبان، عن ابن فضیل، عن 

إذا خالع الرجل : (لیث، عن الحكم، عن علي َعَلْیھ السَّالم قال
  ).ال یأخذ فوق الذي أعطاھاامرأتھ ف

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1207:الرأب[، ]2/143:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد، عن حفص، عن غیاث، عن لیث، عن الحكم، عن 

  ).أنھ كان یكره أن یأخذ منھا أكثر مما أعطاھا: (علي َعَلْیھ السَّالم
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1207:الرأب[، ]143ص:العلوم[وفیھا 

خبرنا محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن أ
الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن 

إذا قبل الرجل من امرأتھ فدیة : (جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
فھي تطلیقة واحدة، وھي أملك بنفسھا، فإن رجعت فال یحل لكم أن 

إال أن یخافا أن الیقیما حدود اللَّھ، وذلك  تأخذوا مما آتیمتموھّن شیئًا
الأكرم لك : ال أقیم لك حدود اللَّھ، وتقول: أن تقول المرأة لزوجھا

نفسًا، وال أطیع لك أمرًا، وال أبر لك قسمًا، وال أغتسل لك من 
الأغتسل لك من حیضة، وال أتوضأ للصالة، فإذا : جنابة، أو تقول

  ).فعلت ذلك حل لھ الفدیة
أخبرنا السید أبو العباس : رح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھوفي ش

: أخبرنا علي بن محمد الرویاني، قال: الحسني رحمھ اللَّھ، قال
حدَّثنا زید بن الحسین، عن : حدَّثنا الحسین بن علي بن الحسن، قال

ابن أبي أویس، عن ابن ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ 
ى أن الخلع جائز إذا وضعھ الرجل على موضعھ، أنھ قض: السَّالم



إني أخاف أن الأقیم حدود اللَّھ فیك، جاز لھما : إذا قالت امرأتھ
  .ماتراضیا علیھ، وال یكون ذلك إال عند سلطان

* * * * * * * * * *  

)1/535(  

  

  باب ما ورد فیمن طلَّق امرأتھ ثالثًا أو أكثر في كلمة واحدة
  ث واحدة ولھ الرجعةفصل فیمن قال إن الثال

حدَّثني أبي ]: 449ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
وعماي، عمن یثقون بھ، عن أحمد بن عیسى بن زید أنھ سئل عمن 

بانت منھ بواحدة، النقول فیھا بقول : طلق امرأتھ ثالثًا معًا ؟ فقال
عن  وحدثوني عمن یثقون بھ، -أراد أنھم یبطلون ذلك  - الرافضة 

أنھ سئل عن الرجل یطلق امرأتھ ثالثًا في كلمة : موسى بن عبداهللا
  .فارق امرأتھ، وخالف تأدیب ربھ: واحدة؟ فقال

عمن یثقون بھ، عن محمد بن راشد، عن نصر بن : وحدثوني أیضًا
سألت أبا جعفر محمد بن : مزاحم، عن أبي خالد الواسطي، قال

  .ھي واحدة: دة، فقالعلي عمن طلق امرأتھ ثالثًا في كلمة واح
عن أبیھم القاسم بن إبراھیم، عن رجل ]: 450ص 1ج[وحدثوني 

یثق بھ، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 
إنھ یلزمھ : (أنھ كان یقول فیمن طلق ثالثًا في كلمة واحدة: السَّالم

  ).تطلیقة واحدة، وتكون لھ على زوجتھ الرجعة مالم تقض العدة
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وھو قول بین : قال أبو محمد القاسم بن إبراھیم رضي اهللا عنھ
القولین، بین قول من أبطل أن یقع بذلك شيء من الطالق، وبین 

ھذا قولي، وقد روي : قول من قال إنھ یقع بذلك الثالث كلھا، وقال
ذلك عن زید بن علي، وعن جعفر بن محمد رحمة اللَّھ علیھم 



أن من طلق ثالثًا معًا في كلمة واحدة : یرةأجمعین من جھات كث
  .فھي واحدة

وقد روي في ذلك روایات كثیرة، ]: 143ص[وقال في المنتخب 
بعضھا من روایات علماء آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 

روایات روتھا العامة من روایاتھم من ثقات رجالھم فتركوا : ومنھا
ت، وقلدوا أھواءھم، وتركوا ماجاءھم من ماروى رجالھم الثقا

ثقاتھم في أن الطالق الثالث في كلمة واحدة واحدة، من ذلك 
ماروي عن أھل البیت جدي القاسم بن إبراھیم رحمة اهللا علیھ، 

رواه عنھ بنوه كلھم، عن أبیھم، عن أبي ھارون العبدي، عن جعفر 
ْیھم بن محمد، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن أبي طالب َعَل

إنھا تطلیقة واحدة یملك : فیمن طلق ثالثًا في كلمة واحدة: السَّالم
  .معھا الرجعة مادامت في عدتھا

سألت أحمد بن عیسى : قال محمد]: 308ص[وفي الجامع الكافي 
النقول . بانت منھ: َعَلْیھما السَّالم عن رجل طلق امرأتھ ثالثًا، فقال

  .فیھا بقول الرافضة
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حجج المتعاضده لإلمام المتوكل على اللَّھ إسماعیل بن القاسم وفي ال
قال السید أبو طالب في شرحھ : مالفظھ: بن محمد َعَلْیھ السَّالم

قد نص القاسم على ما ذكرناه، یعني أن الثالث في كلمة : الكبیر
واحدة في مسائل عبداهللا بن الحسن، ویحیى في المنتخب واألحكام، 

بن علي، وعن أحمد بن عیسى بن زید، وھو المروي عن زید 
وموسى بن عبداهللا بن الحسن، وجعفر بن محمد، وھو الصحیح من 
قول علي َعَلْیھ السَّالم، وروى ھذا القول عن عبداهللا بن عباس من 

  .طریق أحمد بن حنبل
حدَّثني محدث بذلك یعني أن : قال القاسم فیما حكاه عنھ یحیى
ن محمد، عن أبیھ، عن علي كرم الثالث بكلمة واحدة عن جعفر ب

قد روى ھذا القول : اللَّھ وجھھ، وقال القاسم فیما حكاه یحیى عنھ



  .عن زید بن علي، وجعفر بن محمد من جھات كثیرة انتھى
أنت : ولوأن رجًال قال المرأتھ]: 138ص 3ج[وفي شرح التجرید 

ثر أنت طالق تطلیقة، أو تطلیقتین، أو ثالثًا، أو أك: طالق، أو قال
من ذلك، أو بعض تطلیقة وقعت تطلیقة واحدة، وھذا منصوص 

علیھ في األحكام والمنتخب، وھو قول القاسم َعَلْیھ السَّالم، ورواه 
یحیى بن الحسین في األحكام عن أحمد بن عیسى، وموسى بن 

عبداهللا، وكذلك رواه عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده، عن 
محمد بن علي َعَلْیھ السَّالم موقوفًا أن علي َعَلْیھم السَّالم، وعن 

الثالث واحدة، وإلیھ ذھب بعض اإلمامیة، وھو األشھر عن الناصر 
  .َعَلْیھ السَّالم

* * * * * * * * * *  
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  فصل فیمن قال إن الثالث فما فوقھا ثالث وفیما روي في ذلك
َعَلْیھم  عن آبائھ، عن علي]: 324ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أن رجًال من قریش طلق امرأتھ مائة تطلیقة، فأخبر بذلك : السَّالم
بانت عنھ بثالث، وسبع : ((النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال

  )).وتسعون معصیة في عنقھ
، ]2/117:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أحمد بن عیسى، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1141:الرأب[
عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 

جاء رجالن من قریش إلى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : السَّالم قال
یارسول اللَّھ إن أبانا طلق أمنا مائة تطلیقة، فقال : َوآلھ وَسلَّم، فقاال

فلم یجعل لھ مخرجًا بانت إن أباكم عصى ربھ، : ((َعَلْیھ السَّالم
  )).أمكما من أبیكما بثالث، وسبع وتسعون معصیة

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1145:الرأب[، ]2/118:العلوم[وفیھا 
أن رجًال جاء : أخبرنا عباد، عن حسین بن زید بن جعفر بن محمد

: طلقت أھلي عدد النجوم، فقال: إلى علي بن أبي طالب، فقال



  ).ت أھلك یؤخذ بثالث، ویترك ماسوى ذلكاخطأت السنة، وفارق(
حدَّثني : أخبرنا محمد، قال] 2/118:العلوم[، ]2/1145:الرأب[

حدَّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبیھ أن علیًا : أبو الطاھر، قال
إذا طلق الرجل امرأتھ ثالثًا، ولم یدخل : (صلى اللَّھ علیھ كان یقول

  ).بھا لم تحل لھ حتى تنكح زوجًا غیره
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1145:الرأب[، ]2/119:العلوم[وفیھا 

حدَّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن : أخبرنا محمد بن جمیل، قال
  .مثلھ...أن علیًا: أبیھ
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1150:الرأب[، ]2/120:العلوم[وفیھا 
 :أخبرنا محمد بن راشد، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، قال

عن رجل طلق : سألت أبا جعفر، وزید بن علي، وجعفر بن محمد
بانت منھ، التحل لھ حتى تنكح : امرأتھ ثالثًا في كلمة واحدة ؟ قالوا

  .زوجًا غیره
حدَّثني : أخبرنا محمد، قال] 2/1150:الرأب[، ]2/120:العلوم[

حدَّثني حسین بن زید، عن محمد بن عبداهللا بن : أبو الطاھر، قال
من طلق امرأتھ ثالثًا لم تحل لھ حتى تنكح زوجًا : قالالحسن، 

  .غیره
أخبرنا : أخبرنا محمد، قال] 2/1150:الرأب[، ]120ص:العلوم[

حدَّثني محمد بن جعفر، عن أبیھ، : محمد بن علي بن جعفر، قال
قد : أن رجًال سألھ، فقال إنھ طلق امرأتھ ثالثًا، قال: عن أبي جعفر

  .أخطأت ویلزمك خطأك
حدَّثني محمد بن : حدَّثني أبو الطاھر، قال: نا محمد، قالأخبر

  .من طلق ثالثًا فھي ثالث: جعفر، عن أبیھ قال
حدَّثنا : أخبرنا محمد، قال] 2/1153:الرأب[، ]2/122:العلوم[

الحسن، ویحیى العلوي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن 
: ثًا ؟ قالأن رجًال سألھ عن رجل طلق امرأتھ ثال: محمد بن علي



أخطأ السنة، وعصى ربھ، وطلقت منھ امرأتھ، والتحل لھ حتى 
  .تنكح زوجًا غیره ولھا السكنى، والنفقة حتى تنقضي العدة

أخبرنا : أخبرنا محمد، قال] 2/1153:الرأب[، ]2/122:العلوم[
حدَّثني عمي عبد العظیم بن عبداهللا، عن : قاسم بن أحمد، قال

سألت محمد بن جعفر بن محمد، : سني، قالعبیداهللا بن عبداهللا الح
  .یلزمھ: عن رجل طلق امرأتھ ثالثًا فقاال: وعلي بن موسى الرضى
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1154:الرأب[، ]2/122:العلوم[وفیھا 
: عن رجل طلق امرأتھ ثالثًا، قال: سألت أحمد بن عیسى بن زید

  .بانت منھ، النقول فیھا بقول الرافضة
فارق : عن رجل طلق امرأتھ ثالثًا، فقال: سألت عبداهللا بن موسىو

  .امرأتھ، وعصى ربھ
: وسألت محمد بن علي بن جعفر عن رجل طلق امرأتھ ثالثًا، فقال

  .أنا أشدد فیھ یعني یوجبھا
ولیس في ھذه الروایات عن األئمة َعَلْیھم السَّالم تصریح بأن : قلت

عن محمد بن عبداهللا  - الروایة أعني من  -الثالث في كلمة واحدة 
َعَلْیھم السَّالم إلى ھذه األخیرة عن محمد بن علي، وكذا الثانیة، 
والثالثة، والرابعة من روایات األمالي المتقدمة عن علي َعَلْیھ 

السَّالم لیس فیھا تصریح بأنھا ثالث في كلمة واحدة إال أنھ الظاھر، 
رجعنا إلى ما نحن . ر نظرهویدل علیھ روایة الجامع الكافي، وللناظ

  .بصدده
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1153:الرأب[، ]2/121:العلوم[وفیھا 

أخبرنا محمد بن عبید، عن محمد بن میمون، عن جعفر، عن أبیھ 
إذا طلق الرجل امرأتھ ثالثًا، ولم یدخل بھا، لم تحل لھ حتى : قال

  .تنكح زوجًا غیره
أخبرنا : برنا محمد، قالأخ] 2/1154:الرأب[، ]2/122:العلوم[



الحسن بن یحیى العلوي، عن أبیھ أنھ كان یقول في الطالق ثالثًا 
  .إنھا التحل لھ حتى تنكح زوجًا غیره: في كلمة

)1/541(  

  

أجمع آل : قال الحسن بن یحیى]: 309ص[وفي الجامع الكافي 
أتھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن الذي یطلق امر

أنھا قد حرمت علیھ، والتحل لھ من بعد حتى تنكح : ثالثًا في كلمة
زوجًا غیره سواء كان الزوج دخل بھا، أو لم یدخل بھا، وعلیھا 

العّدة إْن كان قد دخل بھا، وأجمعوا على أنھ الینبغي ألحد أن یطلق 
  .إال للسنة، وأنھ إن طلق بغیر السنة أثم، ولزمھ الطالق

الحسن فیما روى ابن الصباح وھو قول  قال]: 309ص[وفیھ 
إنا روینا عن : وسألت عمن طلق امرأتھ ثالثًا في كلمة نقول: محمد

النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن علي َعَلْیھ السَّالم، وعن علي 
بن الحسین، ومحمد بن علي، وزید بن علي، ومحمد بن عمر بن 

الحسن، ومحمد بن عبداهللا بن  علي، وجعفر بن محمد، وعبداهللا بن
الحسن َعَلْیھم السَّالم، وخیار آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

فیمن طلق امرأتھ ثالثًا في كلمة واحدة أنھ قد أخطأ السنة، : وَسلَّم
وعصى ربھ، وطلقت امرأتھ فال تحل لھ حتى تنكح زوجًا غیره، 

  .ولھا السكنى، والنفقة حتى تنقضي عدتھا
فصل في الخلیة، والبریة، والبتة، والحرام ، وحبلك على غاربك، 

  ونحو ذلك
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 324ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

: السَّالم، قال في الخلیة، والبریة، والبتلة، والبتھ، والبائن، والحرام
بائنة،  نویت واحدة كانت واحدة: مانویت ؟ فإن قال: نوقفھ، فنقول

نویت ثالثًا كانت حرامًا حتى تنكح : وھي أملك بنفسھا، وإن قال
زوجًا غیره، والتحل لألول حتى تدخل بالثاني، ویذوق من 

  .عسیلتھا، وتذوق من عسیلتھ
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، ]2/129:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
میل، عن أخبرنا محمد، أخبرنا محمد بن ج]: 2/1170:الرأب[

مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبید اللَّھ بن محمد 
: بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم قال

  ).قد برئت منك فقد برئت منھ: إذا قال الرجل المرأتھ(
حدَّثني : أخبرنا محمد، قال] 2/1171:الرأب[، ]2/129:العلوم[

ثني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ حدَّ: أبو الطاھر، قال
) خلیة، وبریة، وحبلك على غاربك ثالث: (كان یقول: السَّالم، قال

  ).ندینھ في حبلك على غاربك: (إال أنھ كان یقول
أخبرنا : أخبرنا محمد، قال] 2/1171:الرأب[، ]2/129:العلوم[

ن أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن علي، ع
أنھ كان یقول في الخلیة والبریة : آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

نویت واحدة كانت : مانویت ؟ فإن قال: نوقفھ، فنقول: (والبائنة
نویت ثالثًا كانت حرامًا حتى : واحدة، وھي أملك بنفسھا، وإن قال

  ).لم أنِو شیئًا كانت واحدة یملك الرجعة: تنكح زوجًا غیره، فإن قال
أخبرنا محمد، أخبرنا ]: 2/1171:الرأب[، ]2/129:العلوم[ وفیھا

محمد بن جمیل، عن إبراھیم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبداهللا 
في الرجل یقول : بن عطا، عن أبي جعفر، عن علي َعَلْیھ السَّالم

إذا أراد أنھا الطالق أن كل : (أنت خلیة، أو بریة، أو بتھ: المرأتھ
  ).لھ حتى تنكح زوجًا غیره واحدة منھن ثالث التحل
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أخبرنا محمد، أخبرنا ]: 2/1172:الرأب[، ]2/129:العلوم[وفیھا 
عباد، عن محمد بن فضیل، عن عطا بن السائب، عن الحسن 

في الخلیة، والبریة، : البصري، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقول



  ).كل واحد منھن ثالث: (والباین، والبتة، والحرام
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1167:الرأب[، ]2/127:العلوم[وفیھا 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن 
في البتة أنھ كان في البتة : علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

نویت واحدة كانت واحدة بائن، : مانویت ؟ فإن قال: (یوقفھ، فیقول
نویت ثالثًا كانت حرامًا حتى تنكح : وإن قالوھي أملك بنفسھا، 

  ).لم أنو شیئًا كانت واحدة یملك معھا الرجعة: زوجًا غیره، وإن قال
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1162:الرأب[، ]2/125:العلوم[وفیھا 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن 
نوقفھ، : (في الحرام: یقول آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم أنھ كان

نویت واحدة كانت واحدة بائنة، وھي : مانویت ؟ فإن قال: فنقول
أملك بنفسھا، ولیس لھ علیھا رجعة، وھو رجل من الخطاب، 
: والیخطبھا في العدة أحد غیره ؛ ألنھا تعتد من مائھ، وإن قال
 لم: نویت ثالثًا كانت علیھ حرامًا حتى تنكح زوجًا غیره، وإن قال

  ).أنو شیئًا كانت واحدة یملك الرجعة
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1161:الرأب[، ]2/124:العلوم[وفیھا 

حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده عمر بن : حدَّثني أبو الطاھر، قال
حرم علیھ ما أحل لھ : (علي، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقول

  ).ثالث
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أخبرنا : أخبرنا محمد، قال] 2/1161:الرأب[، ]2/124:العلوم[
محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، 
عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن 

أنت عليَّ حرام، فقد : إذا قال الرجل المرأتھ: (علي َعَلْیھ السَّالم قال
إسرائیل حرمت علیھ، ولست بمحل لھ ماحرم على نفسھ ؛ فإن 

ُحرِّم علیھ من الطعام ماحرم على نفسھ، فإذا قال الرجل المرأتھ قد 
  ).برئت منك فقد برئت منھ كما قال



: أخبرنا محمد، قال]: 2/1162:الرأب[، ]2/124:العلوم[وفیھا 
أن : أخبرنا محمد بن جمیل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبیھ

إنھا : (علي حرامأنت : علیًا كان یقول في قول الرجل المرأتھ
  ).ثالث

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1163:الرأب[، ]2/125:العلوم[وفیھا 
: عن الرجل یقول المرأتھ - بحضرتي  -سأل رجل أحمد بن عیسى 

ثالث كأنھ یعني وأومى بیده : قول علي: أنت علي حرام قال
  .مقبوضة

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1165:الرأب[، ]2/126:العلوم[وفیھا 
ا عباد، عن ابن فضیل، عن إسماعیل بن أبي خالد، عن أخبرن

: في الذي یحرم امرأتھ یقول: عامر، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
ما أنا بمحلھا، وال محرمھا علیھ : (كان یقول: ھي علي حرام، قال

  ).إن شاء فلیتقدم، وإن شاء فلیتأخر

)1/545(  

  

ْیھم السَّالم في األحكام وقال الھادي یحي بن الحسین بن القاسم َعَل
في البریة، والخلیة، والباین، والبتھ، والحرام، ]: 426ص 1ج[

قد رویت في ھذا روایات عن أمیر المؤمنین : وحبلك على غاربك
علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، ولم یصح لنا ذلك عنھ، ولم یثبت 

كون عندنا أن ماقیل بھ في ذلك منھ، وأحسن مانرى في ھذا أن ت
واحدة یملك علیھا فیھا الرجعة مادامت في عدتھا، فإن خرجت من 

  .عدتھا كان خاطبًا لھا یخطبھا كغیره
أنھ سئل عن البائن، والباتة، والبریة، والخلیة، : حدَّثني أبي عن أبیھ

قد روي عن علي بن أبي : والحرام، وحبلك على غاربك؟ فقال
ثًا، ولم یصح عنھ عندنا ذلك، طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یجعلھا ثال

وذلك أنھم وجدوه عنھ زعموا في صحیفة، وأقل مافي ذلك عندنا 
  .واحدة

لما قال محمد بن ]: 150ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 



: وسألتھ عن رجل یقول المرأتھ: سلیمان الكوفي رضي اهللا عنھ
أو حبلك على  أنت بریة، أو خلیة، أو بتة، أو باین، أو حرام،

قد روي : غاربك، أو استبري، أو الحقي بأھلك ؟ قال َعَلْیھ السَّالم
في ذلك أنھا ثالث ثالث، وروي ذلك عن أمیر المؤمنین رضي اهللا 

  .عنھ، ولم یصح ذلك عندنا عنھ
إذا قال الرجل من ذلك شیئًا : فما تقول أنت في ذلك ؟ قال: قلت

یملك علیھا الرجعة مادامت وھو ینوي الطالق لمرأتھ كانت واحدة 
  .في العدة

* * * * * * * * * *  
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  فصل في أن النكاح الیھدم ماتقدمھ من الطالق
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 327ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

في الرجل یطلق امرأتھ تطلیقة، أو تطلیقتین، فیتزوج بھا : السَّالم
تكون معھ على : (م تعود إلى األول، قالزوج غیره، ویدخل بھا، ث

مابقي من الطالق، الیھدم النكاح الثاني الواحدة والثنتین، ویھدم 
  ).الثالث

، ]2/101:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا محمد، عن إبراھیم : أخبرنا محمد، قال]: 2/1101:الرأب[

یل، عن عبد األعلى، بن محمد، عن أحمد بن مفضل، عن إسرائ
في الرجل یطلق : عن محمد بن الحنفیة، عن علي َعَلْیھ السَّالم

  ).ھي على مابقي: (تطلیقة، أو تطلیقتین، ثم یتزوجھا في عدتھا قال
* * * * * * * * * *  

  فصل فیمن أسرَّ الرجعة أو أنكر الطالق
، ]()2/31:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن ]: 2/930:لرأبا[
في رجل أظھر طالق : زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم



: امرأتھ، وأشھد، وأسر رجعتھا، فلما رجع وجدھا قد تزوجت قال
  ).السبیل لھ علیھا ؛ من أجل أنھ أظھر طالقھا وأسر رجعتھا(
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محمد بن جمیل، عن ]: 2/939:لرأبا[، ]2/23:العلوم[وفیھا 
مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبید اللَّھ بن محمد 

بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم في 
امرأة طلقھا زوجھا عند الشھود تطلیقتین، وأشھد على الثالثة رجًال 

اھده الذي شھد واحدًا، فلما عرف المطلق أنھ مشھود علیھ مكر بش
إنما نفس في امرأتي ؛ فأراد أن یحرمھا عليَّ، : على الواحدة، فقال

واهللا إن كانت لسریة أبي، وما تحل لي، : ثم یتزوجھا، فقال الشاھد
إني ألضنك صادقًا، ولكنا : (ولكن أشھدني على الثالثة، فقال علي

أتھ، النقضي في الطالق إال بشاھدین، فأحلف البعل باهللا أنھا المر
  ).وما حرمت علیھ، وإن الشاھد لكاذب

* * * * * * * * * *  
  فصل في الخیار للنساء

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 331[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
إذا خیرھا فاختارت زوجھا، فال شيء، وإن اختارت : (السَّالم، قال

ماقضت أمرك بیدك، فالقضاء : نفسھا فواحدة بائن، وإذا قال لھا
  ).مالم تتكلم، وإن قامت من مجلسھا قبل أن تختار، فال خیار لھا

أخبرنا السید أبو العباس : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ
إلى آخر السند إلى ...أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق: رحمھ اللَّھ، قال

  ).تكلم: (المجموع وسنده مثلھ بلفظ
وى زید بن علي، عن أبیھ، ور]: 153ص 3ج[وفي شرح التجرید 

أمرك : (إذا قال: عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم أنھ قال
  ).تكلم: (مثلھ بلفظ) إلخ..بیدك
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، ]2/131:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا محمد، أخبرنا محمد بن جمیل، عن ]: 2/1176:الرأب[

كر، عن أبي الجارود، عن أبي محمد بن حبلھ، عن محمد بن ب
خیر رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نساءه، : جعفر، قال

فأخترنھ أفكان ذلك طالقا، أنھن جلسن عند امرأة منھن، فتذاكرن، 
إن یحدث بنبي اللَّھ حدث فال نساء واهللا أرغب في عیون : فقلن

اللَّھ عز وجل، فأمره  الرجال، وال أرفع، وال أغال مھورًا منا، فغار
قد تم : فاعتزلھن تسعًا وعشرین لیلة، ثم إن جبریل َعَلْیھ السَّالم قال

َیاَأیَُّھا النَِّبيُّ ُقْل ِلَأْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ {: الشھر، فأمره أن یخیرھن فقال
رِّْحُكنَّ َسَراًحا ُتِرْدَن اْلَحَیاَة الدُّْنَیا َوِزیَنَتَھا َفَتَعاَلْیَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَس

َوِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوالدَّاَر اْلآِخَرَة َفِإنَّ اللََّھ َأَعدَّ )28(َجِمیًلا
بل اللَّھ : فقلن] األحزاب[})29(ِلْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجًرا َعِظیًما

  .ورسولھ والدار اآلخرة فكان طالقًا
أخبرنا محمد، أخبرنا ]: 2/1179:رأبال[، ]2/132:العلوم[وفیھا 

محمد بن جمیل، عن نصر بن مزاحم، عن شریك، عن جابر، عن 
  .أمرك بیدك وأختاري سواء: في قول علي، وعبداهللا، وزید: عامر
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: حدَّثنا محمد، قال]: 2/1179:الرأب[، ]2/132:العلوم[وفیھا 
خالد، عن أبي  أخبرنا حسین، عن أبي: حدَّثني أحمد بن عیسى، قال

قد خیر رسول : في رجل خیر امرأتھ فاختارت زوجھا، قال: جعفر
: اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نساءه، فاخترنھ، فلم یكن طالقًا، قال

ھي تطلیقة بائنة، ھي أملك بنفسھا، : فإنھا اختارت نفسھا ؟ قال
العدة  ولیس علیھا رجعة، وھو رجل من الخطاب، وال یخطبھا في

  .غیره ؛ ألنھا تعتد من مائھ
قال القاسم َعَلْیھ السَّالم فیما روى ]: 323ص[وفي الجامع الكافي 



اختاري، : وإذا قال الرجل المرأتھ: داوود عنھ، والحسن، ومحمد
أخترتك أو سكتت فال شيء فیھ، واحتجوا جمیعًا بأن رسول : فقالت

یر نساءه، فلم یكن تخییره لھن اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم خ
  .طالقًا

ُقْل ِلَأْزَواِجَك {: وفي ذلك یقول اللَّھ لرسولھ َعَلْیھ السَّالم: قال القاسم
إلى آخر ]...... 28:األحزاب[}ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَیاَة الدُّْنَیا َوِزیَنَتَھا

  .وھذا قول أھل الكوفة: اآلیة، قال محمد
فیما حدَّثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن : السَّالم قال القاسم َعَلْیھ

  .وإن اختارت نفسھا فواحدة: عثمان، عن القومسي، عنھ
وإن اختارت نفسھا فواحدة بائنة، سمعنا عن : قال الحسن، ومحمد

  .أبي جعفر، وزید بن علي َعَلْیھما السَّالم
وعن خیار آل محمد أنھم قالوا ذلك، وھو خاطب من : قال الحسن

وإن اختارت زوجھا فال شيء، ورووا ذلك عن علي , لخطاب ا
َعَلْیھ السَّالم، واحتج أبو جعفر، وزید في ذلك بأن رسول اللَّھ َصلَّى 

  .اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم خیر نساءه فاخترنھ فلم یكن ذلك طالقًا

)1/550(  

  

احتجا بذلك انكارًا منھما لما رواه الكوفیون عن علي : قال محمد
  .َلْیھ السَّالمَع

ولم أسمع عن أحد ممن مضى من أھلنا : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم
أنھم رووا غیر ذلك عن علي، وال عن أحد من علماء آل رسول 

  .اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أخذ بغیر ذلك
وقد روى الكوفیون من أھل الحدیث، عن : قال الحسن، ومحمد

) إذا خیر رجل امرأتھ، فاختارت زوجھا: (السَّالم أنھ قالعلي َعَلْیھ 
وخالفھم من أھل الكوفة من : فواحدة یملك فیھا الرجعة، قال الحسن

یتفقھ، فقالوا جمیعًا الخالف بینھم أن القول عندھم كما قال محمد 
بن علي، وزید بن علي َعَلْیھما السَّالم، وما روي لنا عن علي َعَلْیھ 

  ).ن اختارت زوجھا فال شيءإ: (السَّالم



ففي نفسي من ھذه الروایة عن علي شيء، : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم
ولست أعدل ماصح عن خیار آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

وَسلَّم، وما أثبتوا عن علي َعَلْیھ السَّالم ؛ ألن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 
تمسك بعترتھ عند اإلختالف، وخوف َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أمر بال

إني مخلف فیكم ماإن تمسكتم بھ لن تضلوا كتاب : ((الضالل، فقال
  )).اللَّھ وعترتي
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ولو أن رجًال ]: 427ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
اختْرَنِني أو أنفسكّن فاختْرَنھ لم یكن ذلك عندنا بطالق، : قال لنسائھ

مھ في قولھ وقولھن فراق، فإن ھّن اخترْن أنفسھّن كانت ولم یلز
تطلیقة، وفي ذلك ماكان من فعل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

: وَسلَّم حین خیر نساءه بأمر اللَّھ لھ، وذلك قولھ اللَّھ عز وجل
اَة الدُّْنَیا َوِزیَنَتَھا َیاَأیَُّھا النَِّبيُّ ُقْل ِلَأْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَی{

َوِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اللََّھ )28(َفَتَعاَلْیَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِمیًلا
َوَرُسوَلُھ َوالدَّاَر اْلآِخَرَة َفِإنَّ اللََّھ َأَعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجًرا 

لَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ففعل رسول ال] األحزاب[})29(َعِظیًما
ما أمره اللَّھ بھ من تخییرھن فخیرھن، فاخترنھ فلم یكن ذلك عنده 

  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم طالقًا
حدَّثني أبي، عن أبیھ في رجل خیر امرأتھ، ]: 428ص 1ج[وفیھا 

ى اهللا قد خیر رسول اللَّھ َصلَّ: فاختارتھ، أو اختارت نفسھا، قال
  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نسائھ، فلم یعد تخییره لھن طالقًا

أنھ سئل عن رجل قال : حدَّثني أبي، عن أبیھ] 428ص 1ج[
قد روي عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ : أمرك بیدك، فقال: المرأتھ

إذا جعل أمرھا بیدھا، فقد أخرج منھ ما كان : السَّالم أنھ كان یقول
احدة، فأمرك بیدك أوكد من إختاري، ولیسا لھ، ووقعت تطلیقة و

عندنا سواء، إال أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قد خیر 
نساءه فلم یعد ذلك طالقًا، وھذا من قول أمیر المؤمنین علي بن أبي 



  .طالب َعَلْیھ السَّالم، وكان أعلم بما یقول
* * * * * * * * * *  
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  فصل
أخبرنا ]: 2/1180:الرأب[، ]2/133:العلوم[ألمالي أیضًا وفي ا

أخبرنا عباد، عن محمد بن فضیل، عن إسماعیل بن : محمد، قال
إذا خیر : (أبي خالد، عن الشعبي، عن علي بن أبي طالب أنھ قال

الرجل امرأتھ فاختارت زوجھا فھي تطلیقة، وھو أحق برجعتھا، 
) نفسھا، ویخطبھا إن شاءوإن أختارت نفسھا فواحدة، وھي أملك ب

.()  
* * * * * * * * * *  

  باب فیمن طلق امرأتھ وھي حائض
، ]2/1075:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

وأخبرنا حسین بن نصر، عن : وحدَّثنا محمد، قال]: 2/87:العلوم[
في الرجل یطلق : خالد، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي

الیعتد بتلك الحیضة، ولكن تستأنف : (حائض، قالامرأتھ وھي 
  ).ثالث حیض

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1076:الرأب[، ]2/88:العلوم[وفیھا 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن 

طلق ابن عمر امرأتھ تطلیقة واحدة وھي حائض، فبلغ : علي، قال
مره فلیراجعھا، ثم : ((وَسلَّم، فقال ذلك النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ

: فسألتھ مامعناه ؟ قال)) یطلقھا طالق السنة لطھر من غیر جماع
  .إعتدي: یدعھا حتى إذا حاضت، وطھرت، قال لھا

حدَّثني أبي، ]: 449ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
اسم بن وعماي محمد، والحسن بنو القاسم بن إبراھیم، عن أبیھم الق

أخطأ : أنھ سئل عمن طلق حائضًا، فقال: إبراھیم صلوات اهللا علیھ
  .حظھ، ولزمھ ما ألزم نفسھ
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أبي، وعماي، عن أبیھم صلوات اهللا علیھم أنھ قال في : وحدَّثني
یلزمھا : المرأة تطلق وھي حائض، ھل تعتد بتلك الحیضة ؟ فقال

ة في طھر منھا بغیر طالقھا، ویرتجعھا حتى یفارقھا فراق السن
  .مسیس، وال مداناة

فیمن طلق امرأتھ وھي ]: 153ص[وقال َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
النرى لھ ذلك، وال یجوز لھ أن یطلقھا إذا أراد إال وھي : حائض

فإنھ وقع بینھ وبینھا كالم ): القائل محمد بن سلیمان: (طاھر، قلت
قد وقع بھا : قال فأنت طالق، وھي حائض ؟: مجرد، فقال لھا

الطالق، وقد أخطأ ولزمھ بخطائھ ماألزم نفسھ، فنحب لھ أن 
یرتجعھا حتى تطھر، ثم یطلقھا في طھرھا، كذلك روي عن النبي 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في ابن عمر حیث طلق زوجتھ وھي 
حائض، فأمره أن یرتجعھا، ثم یطلقھا وھي طاھر ؛ ألن الطالق 

  .د تطلیقھ لھا وھي حائضوقع بھا عن
فإن الرجل الذي طلق امرأتھ وھي حائض أمر بأن یرتجعھا : قلت

ال أرتجعھا، ھل یجبر على ذلك ؟ أم : حتى یطلقھا في طھر، فقال
كیف العمل في ذلك ؟ وھل تعتد بتلك الحیضة التي طلق فیھا ؛ أم 

إنھ یجبر على : قد قال غیرنا: تستأنف العدة بعد الطھر ؟ قال
فال أرى أن یجبر : جاعھا حتى تطھر، ثم یطلقھا، وأّما قولي أناارت

على ارتجاعھا، ولكن أنا أحب لھ ذلك إن فعل، وإال فقد وقعت 
التطلیقة األولى، وإنما أمر رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم من 
فعل ذلك باإلرتجاع حسن نظر منھ الإیجاب، ومن فعل فقد أصاب، 

  .فعل فقد لزمھ ما ألزم بھذا نفسھومن لم ی
* * * * * * * * * *  
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  فصل فیمن حلف بالطالق
، ]2/108:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أخبرنا حسین بن نصر، : وحدَّثنا محمد، قال]: 2/1114:الرأب[
أن رجًال : عن خالد بن عیسى، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ

یاأمیر المؤمنین إني حلفت على امرأتي، أن : بالكوفة، فقال أتى علیًا
سافر بھا إلى : (أطأھا في شھر رمضان نھارًا بطالقھا؟ قال

  ).المدائن، ثم طأھا نھارًا، وقد حل لك الطعام، والشراب، والنكاح
أخبرنا السید أبو العباس : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

: حدَّثنا محمد بن الحسین العلوي، قال: الالحسني رحمھ اللَّھ، ق
حدَّثنا زید بن الحسین، عن ابن أبي أویس، عن ابن : حدَّثنا أبي، قال

من حلف : (ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).بالطالق ثم حنث ناسیًا لزمھ الطالق

بھذا السند عن أبي ]: 159ص 2ج[ومثلھ في شرح التجرید 
  .باسالع

، ]3/108:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا حسین، عن خالد بن : أخبرنا محمد، قال]: 2/1114:الرأب[

عیسى، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم في 
: أنت طالق ثالثًا إن لم أصم یوم االضحى، قال: رجل، قال المرأتھ

  ).امرأتھ، واهللا ولي عقوبتھ، ویعزره اإلمام إن صامھ لم تطلق(
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أخبرنا القاضي ]: 69ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
: ابو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي بقراءتي علیھ، قال

: أخبرنا أبو محمد سھل بن أحمد بن عبداهللا بن سھل الدیباجي، قال
: د بن محمد بن األشعث الكوفي بمصر، قالحدَّثنا أبو علي محم

: حدَّثني موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال
أن علیًا َعَلْیھ السَّالم سئل عن : حدَّثنا أبي، عن أبیھ، عن جده جعفر

أنت طالق إن لم أصم یوم األضحى، فقال علي : رجل قال المرأتھ



ة، وخالفھا، فاهللا ولي عقوبتھ، إن صام فقد أخطأ السن: (َعَلْیھ السَّالم
ینبغي لإلمام یؤدبھ بشيء من : (فقال) ومغفرتھ، ولم تطلق امرأتھ

  ).ضرب
* * * * * * * * * *  

  فصل في طالق المكره والصبي والسكران
، ]2/105:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: اھر، قالحدَّثني أبو الط: وحدَّثنا محمد، قال]: 1109ص:الرأب[
حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده عمر بن علي، عن علي َعَلْیھ 

إن امرأتي دخلت علي المغتسل : جاء إلیھ رجل، فقال: السَّالم، قال
طلقني وإال ضربتك بھذا السیف، فطلقتھا : وفي یدھا سیف، فقالت

  ).اشدد یدیك بمرتك، وأحسن أدبھا: (ثالثًا، فقال
أخبرنا محمد بن ]: 2/1111:لرأبا[، ]2/106:العلوم[وفیھا 

أخبرنا إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن : راشد، قال
  ).لیس طالق المكره بشيء: (أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
عن آبائھ، عن علي ]: 326ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

: ْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَل: َعَلْیھم السَّالم، قال
النائم حتى یستیقظ، وعن المجنون حتى : رفع القلم عن ثالثة((

  )).یفیق، وعن الصبي حتى یبلغ
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، ]2/94:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1086:الرأب[

ن علي، عن آبائھ، عن علي عن حسین، عن أبي خالد، عن زید ب
مثلھ : قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َعَلْیھم السَّالم، قال

  ).إلخ..عن النائم: (بلفظ
وفي ذلك ]: 437ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

مثلھ  ..))رفع القلم: ((مایقول رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  ).إلخ...أیضًا) عن: (بلفظ



أخبرنا أبو العباس ]: 25ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو زید : أحمد بن إبراھیم الحسني رحمھ اللَّھ تعالى، قال

حدَّثنا محمد بن منصور، : عیسى بن محمد العلوي رحمھ اللَّھ، قال
وان، عن أبي خالد، حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن عل: قال

: عن زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
أعطیت ثالثًا رحمة : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الرجل : في المكره حتى یرضى، یقول: من ربي، وتوسعة ألمتي
الخطأ یكرھھ السلطان حتى یرضى الذي ھو علیھ من الجور، وفي 

  )).حتى یتعمد، وفي النسیان حتى یذكر
بھذا السند في األمالي، : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

أعطیت ثالثًا : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
في المكره حتى یرضى، وفي : رحمة من ربي، وتوسعة ألمتي

  )).یذكر الخطأ حتى یعمد، وفي النسیان حتى
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عن آبائھ، عن علي ]: 326ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
  ).طالق السكران جائز: (َعَلْیھم السَّالم، قال

، ]2/95:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد بن راشد، عن : أخبرنا محمد، قال]: 2/1089:الرأب[

اث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ إسماعیل بن أبان، عن غی
  ).طالق السكران جائز: (السَّالم، قال

أخبرنا السید أبو العباس : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ
حدَّثنا علي بن : أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق، قال: رحمھ اللَّھ، قال

ن مزاحم، حدَّثنا نصر ب: حدَّثنا المحاربي، قال: محمد النخعي، قال
عن إبراھیم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن 

طالق : (أبیھ، عن جده، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).السكران جائز

حدَّثني أبي، عن ]: 437ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 



في  طالق المجنون جائز: أن سئل عن طالق المجنون، فقال: أبیھ
حال إفاقتھ، وال یجوز طالقھ إذا غلب على لبھ، وھكذا ذكر عن 

  .أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
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عن آبائھ، عن علي ]: 327ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
ثالث خطأھن، وعمدھن، وھزلھن، : (أنھ قال: َعَلْیھم السَّالم
  ).تاق، والنكاحالطالق، والع: وجدھن سواء

ثالث اللعب : (عن آبائھ، عنھ َعَلْیھم السَّالم، قال]: 325ص[وفیھ 
  ).النكاح، والطالق، والعتاق: فیھن

، ]2/25:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
محمد بن جمیل، عن إسحاق بن منصور، عن ]: 2/915:الرأب[

لي َعَلْیھم السَّالم الحسن بن صالح، عن عبداهللا بن یحیى، عن ع
  ).الطالق، والعتاق، والنذر: ثالث لیس فیھن لعب: (قال

: وحدَّثنا محمد، قال]: 1086ص:الرأب[، ]3/94:العلوم[وفیھا 
حدَّثنا إسماعیل بن موسى، عن شریك، عن جابر الجعفي، عن 

ثالث ال : عبداهللا بن یحیى، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم قال
  .الطالق، والعتاق، والصدقة :لعب فیھن

محمد بن جمیل، عن ]: 2/1089:الرأب[، ]2/95:العلوم[وفیھا 
عاصم، عن قیس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي َعَلْیھ 

اكتموا الصبیان النكاح، فإن كل طالق جائز إال : (السَّالم، قال
  ).طالق المعتوه

: مد، قالأخبرنا مح]: 2/1093:الرأب[، ]2/96:العلوم[وفیھا 
حدَّثنا حماد بن عیسى، عن : حدَّثنا علي بن الحسن العلوي، قال

  ).كل طالق بكل لسان طالق: (أن علیًا، قال: جعفر، عن أبیھ
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1088:الرأب[، ]2/95:العلوم[وفیھا 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن 

إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جرى : (َعَلْیھم السَّالم، قال آبائھ، عن علي
علیھ ولھ فیما بینھ وبین اللَّھ، وإذا طلعت العانة وجبت علیھ 

  ).الحدود
عن آبائھ عن علي ]: 326ص[وھو في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).فإذا: (َعَلْیھم السَّالم بلفظ
* * * * * * * * * *  

  د للحرةفصل في األقراء وطالق العب
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 323ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  .الحیض: األقراء : السَّالم، قال
بالسند المتقدم، وھو السند : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

  .إلى المجموع وسنده عن آبائھ مثلھ
، ]2/113:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

وحدَّثنا محمد بن جمیل، عن : حدَّثنا محمد، قال]: 2/1127:الرأب[
مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن 

: عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
طالق الحر والعبد، للحرة ثالث تطالیقات، وأجلھا أجل الحرة، إن (

لھا ثالث حیض، الیحلھا إال ھن، وإن كانت كانت تحیض فأج
التحیض فأجلھا ثالثة أشھر، وطالق الحر، والعبد، لألمة تطلیقتان 
أیما طلق، وأجلھا حیضتان إن كانت تحیض، وإن كانت التحیض 

  ).فأجلھا شھر ونصف
* * * * * * * * * *  
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  فصل في طالق الحامل وأجلھا
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 322ص[م في مجموع زید َعَلْیھ السَّال

عن رجل طلق امرأتھ وھي حامل، فتلد من تطلیقتھا تلك، : السَّالم



قد حل أجلھا، وإن كان في بطنھا ولدان، فولدت أحدھما فھو : (قال
  ).أحق برجعتھا مالم تلد الثاني

قال القاسم َعَلْیھ السَّالم فیما ]: 306ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .وإذا أراد أن یطلق الحامل فلیطلقھا متى شاء: د عنھروى داوو

أن الحامل ]: 439ص 1ج[ونص الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
التنقضي عدتھا إال بوضع كل حملھا، وإذا وضعت بعضھ، 

فلزوجھا الرجعة قبل وضع اآلخر، ورواه عن جده القاسم َعَلْیھ 
  .السَّالم

* * * * * * * * * *  
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  فصل في اآلیسة عن المحیض تعتد بالشھور ثم تحیض من بعد
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 322ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یاأمیر المؤمنین كان لي زوجة، فطال : أن رجًال أتاه، فقال: السَّالم
صحبتھا، ولم تلد فطلقتھا، ولم تكن تحیض، فاعتّدت بالشھور، 

القواعد، فتزوجت زوجًا، فمكثت عنده ثالثین وكانت ترى أنھا من 
شھرًا، فحاضت، فأرسل إلیھا، وإلى زوجھا، فسألھما عن ذلك، 

: أنھا اعتدت بالشھور من غیر حیض، فقال لآلخر: فأخبرتھ
ھي : (وقال لألول) الشيء بینك وبینھا، ولھا المھر بدخولك بھا(

فبم : قالت )امرأتك، وال تقربھا حتى تنقضي عدتھا من ھذا االخیر
فھلكت المرأة قبل أن : قال) بالحیض: (أعتد یاأمیر المؤمنین، قال

  .تنقضي عدتھا، فورثھا الزوج األول، ولم یرثھا األخیر
، ]2/114:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أحمد بن عیسى، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1128:الرأب[
عن زید بن علي، عن آبائھ َعَلْیھم  عن حسین، عن أبي خالد،

  .إلخ نحوه..أن رجًال: السَّالم
أخبرنا السید أبو العباس، : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

حدَّثنا علي بن محمد : أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق، قال: قال



حدَّثنا نصر بن مزاحم، عن : حدَّثنا المحاربي، قال: النخعي، قال
ن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن أبیھ، إبراھیم ب

  .إلخ نحوه..أن رجًال: عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم
عن آبائھ، عن علي ]: 323ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أن رجًال تزوج امرأة في عدة من زوج كان لھا، : َعَلْیھم السَّالم
علیھ بمھرھا للوطئ،  ففرق بینھا، وبین زوجھا األخیر، وقضى

  .وجعل علیھا عدة منھما جمیعًا
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  فصل في عدة المتوفي عنھا زوجھا، والمطلقة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 322ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أجل الحائل المتوفى عنھا زوجھا وھي حرة أربعة : (السَّالم، قال
آخر األجلین، وأجل األمة  أشھر وعشرا، وإن كانت حبلى، فأجلھا

  ).إذا توفي عنھا زوجھا نصف أجل الحرة شھران وخمسة أیام
المطلقة واحدة، : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 322ص[وفیھ 

وثنتین وثالثًا، التخرج من بیتھا لیًال وال نھارًا حتى یحّل أجلھا، 
بیتھا لیًال،  والمتوفي عنھا زوجھا تخرج بالنھار، وال تبیت في غیر

وال تقرب كل واحدة منھما زینة، وال طیبًا إال أن یكون طلقھا 
  .تطلیقة، أو تطلیقتین فال بأس أن تطیب وتزین

، ]2/91:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا محمد بن جمیل، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1081:الرأب[

الفضل، عن عبیداهللا بن  عن مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن
محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 

أجل الحرة إذا توفي عنھا زوجھا أربعة أشھر : (السَّالم، قال
وعشرا، فإن كانت حبلى، فأجلھا آخر األجلین، وأجل األمة إذا 

  ).توفي عنھا زوجھا نصف أجل الحرة شھران وخمسة أیام
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1120:الرأب[، ]2/110:العلوم[وفیھا 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن 



المطلقة والمتوفى : (زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).عنھا زوجھا التبیت في غیر بیتھا

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1126:الرأب[، ]2/112:العلوم[وفیھا 
حمد بن راشد، عن إسماعیل بن ابان، عن غیاث، عن أخبرنا م

التكتحل المتوفى : (جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).عنھا زوجھا، ولو انفقأت عیناھا
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إذا كان من علة فال بأس بھ، إذا لم یكن في الكحل : قال محمد
  .طیب

: حمد، قالأخبرنا م]: 2/1084:الرأب[، ]2/92:العلوم[وفیھا 
حدَّثنا جعفر، : أخبرنا محمد بن عبید، عن حاتم بن إسماعیل، قال

عّدة المتوفى عنھا زوجھا : (عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).آخر األجلین

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1084:الرأب[، ]2/92:العلوم[وفیھا 
ن أخبرنا أبو مالك، عن حجاج، ع: أخبرنا محمد بن عبید، قال

  ).آخر األجلین: (إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1124:الرأب[، ]2/112:العلوم[وفیھا 

قالت : أخبرنا محمد بن عبید، عن حاتم، عن جعفر، عن أبیھ، قال
یارسول اللَّھ إن امرأة مات زوجھا فتأذن لھا في الكحل؟ : أم سلمة

قبل أن آتیكن إذا توفي زوج المرأة قد كنتن : ((قال َعَلْیھ السَّالم
ال أكتحل حتى تحول : منكن أخذت بعرًة فرمت بھا خلفھا، ثم تقول

  )).ھذه البعرة، وإنما جئتكن بأربعة أشھر وعشٍر
أخبرنا السید أبو : وفي شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اللَّھ

: أخبرنا علي بن محمد الرویاني، قال: العباس رحمھ اللَّھ، قال
حدَّثنا زید بن الحسین، عن : دَّثنا الحسین بن علي بن الحسن، قالح

ابن أبي أویس، عن ابن ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ 
المتوفى عنھا زوجھا أنھا التلبس ثوبًا : (أنھ كان یقول: السَّالم



مصبوغًا، وال تمس طیبًا من الطیب، ولكنھا تمتشط، والتمتشط 
إال أن یصیبھا مرض في عینھا، فتكتحل  بالطیب، والتكتحل

  ).باإلثمد، والتلبس شیئًا من الحلي
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: أخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال]: 346ص 3ج[وفیھ 
حدَّثنا علي بن محمد النخعي، : حدَّثنا عبد العزیز بن إسحاق، قال

: ، قالحدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري: حدَّثنا المحاربي، قال: قال
حدَّثنا ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن أبیھ، عن 

إلى آخر حدیث ...المطلقة واحدة: جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).إلخ..وال تقرب واحدة منھما: (المجموع المتقدم بلفظ

إلخ، عنھ َعَلْیھ ..بالسند األول عن الرویاني]: 346ص 3ج[وفیھ 
تعتد المتوفى عنھا زوجھا في بیتھا، إال أن : (كان یقول السَّالم أنھ

  ).یكون البیت لزوجھا
* * * * * * * * * *  

فصل في اإلستئذان على المطلقة حال العدة وفیمن أتاھا وقد بانت 
  منھ

، ]2/110:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 
حمد بن جمیل، أخبرنا م: أخبرنا محمد، قال]: 2/1120:الرأب[

عن مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن 
محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 

إن كان لھ علیھا رجعة، فال : (في امرأة طلقھا زوجھا، قال: السَّالم
یستأذن علیھا ماكانت لھ علیھا رجعھ، فإن حرمت علیھ، ولیس لھ 

احد، فال یلج علیھا إال بإذن إذا كانت في البیت، مسكن غیر بیت و
وبھ ) وال تلج علیھ إال بإذن إذا كان في البیت، ویتخذ بینھما ستر

فمنعھا : (قال علي في امرأة طلقت فأرادت اإلعتكاف في المسجد
  ).أن تخرج حتى یحل أجلھا
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1099:الرأب[، ]2/100:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن جمیل، عن حسن بن حسین، عن علي بن القاسم، 

في : عن ابن أبي رافع، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم
عبد طلق امرأتھ تطلیقتین، ثم جامعھا، فأمر بھما علي فضرب كل 

  .واحد منھما خمسین جلدة، وفرق بینھما
* * * * * * * * * *  
  فصل في طالق العبد

، ]2/98:العلوم[ي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم في أمال
حدَّثنا محمدبن راشد، عن : أخبرنا، قال]: 2/1096:الرأب[

إسماعیل بن ابان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 
إذا تزوج العبد بإذن سیده فالطالق بید العبد، وإذا : (السَّالم، قال

  ).اذنوا لھ بعد ذلك فال بأس بھ تزوج العبد بغیر إذن موالیھ، ثم
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1096:الرأب[، ]2/98:العلوم[وفیھا 

حدَّثني حسین بن علوان، عن أبي : حدَّثني أحمد بن عیسى، قال
: أن علیًا َعَلْیھ السَّالم، قال لرجل: خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ

نطقھا فاعجبھ فأتى بجاریة فاست) أصب لي جاریة أتخذھا أم ولد(
یاأمیر المؤمنین وما : فقالت) أفارغة أنت ؟: (عقلھا، فقال لھا

) أذات زوج أنت، أم الزوج لك ؟: (الفارغة، من المشغولة ؟ قال
انطلق، فإن فارقھا : (بل ذات زوج، فقال للذي جاء بھا: قالت

: فقال بعض الجلوس) زوجھا عن رضى، وإال فردھا على صاحبھا
إذا : (أو لیس بیعھا طالقھا ؟ فقال علي َعَلْیھ السَّالمیاأمیر المؤمنین 

الیحل فرج : (، ثم قال)زوج السید، فإن الطالق بید العبد أبدًا
  ).إلثنین

* * * * * * * * * *  
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  فصل في عدَّة أم الولد
أخبرنا السید أبو العباس : في شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

حدَّثنا محمد : أخبرنا أبو زید، قال: عالى، قالالحسني رحمھ اللَّھ ت
حدَّثنا محمد بن جمیل، عن مصبح، عن إسحاق : بن منصور، قال

بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن 
أجل أم الولد والسریة إذا أعتقھا : (جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).سیدھا ثالث حیض
، ]3/115:العلوم[حمد بن عیسى َعَلْیھم السَّالم وھو في أمالي أ

إذا كانت : (بھذا السند عن محمد، وزیادة]: 2/1137:الرأب[
  ).تحیض، فإن كانت التحیض فأجلھا ثالثة أشھر

* * * * * * * * * *  
فصل في أنھ الطالق والعتاق قبل ملك العقدة وفیمن طلق قبل 

  الدخول
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 327ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الطالق، : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
  )).والعتاق إال ماملكت عقدتھ

بالسند المتكرر عن : وھو في شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ
إلخ، وھو ..أبي العباس، عن عبد العزیز بن إسحاق، عن النخعي

د إلى المجموع عن زید، عن آبائھ، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ السن
  .وَسلَّم

، ]2/102:العلوم[وھو في أمالي أحمد بن عیسى 
بالسند المتكرر عن حسین عن أبي ]: 2/1102،1104:الرأب[

  .إلخ عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم..خالد
وكذلك روى : بلفظ: ]428ص[وھو في أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

  .إلخ، موقوفًا علیھ َعَلْیھ السَّالم..عن أمیر المؤمنین
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]: 2/102:العلوم[، ]2/1103:الرأب[وفي األمالي أیضًا قال 
قال : حدَّثني أبي، عن أبیھ، قال: أخبرنا عبداهللا بن موسى، قال

لم ینكح، الطالق لمن : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).والعتاق لمن لم یملك

إلى قولھ ..حدَّثني أبي، عن أبیھ]: 428ص[وفي األحكام أیضًا 
قد ذكر عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ ): أعني القاسم َعَلْیھ السَّالم(

الطالق إال بعد نكاح، والعتاق إال بعد ملك، وإن : (السَّالم أنھ قال
صار الحى ابن أخیھ ویروى أن رجًال من األن) سماھا باسمھا

ونازعھ، فحلف ابن أخیھ بالطالق الیتزوج ابنتھ، فإن تزوجھا فھي 
طالق، فسأل األب رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فأمره 

  .بإنكاحھ إیاھا، ولم یلزمھ طالقھا قبل ملكھا
عن محمد، عن ]: 2/104:العلوم[، ]2/1108:الرأب[وفي األمالي 
) إلخ..ونازعھ فسأل األب: (بن إبراھیم نحوه بلفظجعفر، قاسم 

  ).ولم یلزمھ طالقھا قبل ملكھا: (ولیس فیھ
أخبرنا ]: 2/103:العلوم[، ]2/1105:الرأب[وفي األمالي أیضًا 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن : محمد، قال
: یوم أتزوج فالنة فھي طالق، قال: في رجل قال: زید بن علي

  ).أكرھھ، ولیس بحرام(
: أخبرنا محمد، قال]: 2/102:العلوم[، ]2/1104:الرأب[وفیھا 

حدَّثني محمد بن جعفر، عن أبیھ، : حدَّثني أبو الطاھر العلوي، قال
لو وضع یده على رأسھا : كان علي بن الحسین یقول: عن جده قال

  .یوم أتزوج فالنة فھي طالق: ماكان شیئًا للذي یقول
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/103:العلوم[، ]2/1105:الرأب[وفیھا 
أخبرنا محمد، عن إبراھیم، عن یحیى بن یعلى، عن األجلح، عن 

یوم : في رجل قال: حبیب بن أبي ثابت، عن علي بن الحسین
بدأ اللَّھ : (أتزوج فالنة فھي طالق وسماھا باسمھا، واسم أبیھا، قال



اَأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت َی{: بالنكاح قبل الطالق وقرأ
  ]).49:األحزاب[}ُثمَّ َطلَّْقُتُموُھنَّ

: أخبرنا محمد، قال]: 2/103:العلوم[، ]2/1105:الرأب[وفیھا 
أخبرنا عباد، عن ابن فضیل، عن االجلح، عن حبیب بن أبي ثابت، 

أتزوجھا فھي  كل امرأة: في قول الرجل: عن علي بن الحسین
  ).لیس بشيء: (طالق، قال

: أخبرنا محمد، قال]: 2/103:العلوم[، ]2/1105:الرأب[وفیھا 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، 

إن لي ذات قرابة وھي تعرض علي، وقد قلت : وسألھ رجل فقال
ال، : أقلت ھذا وأنت تملكھا ؟ قال: یوم أتزوجھا فھي طالق، قال

  .فتزوجھا: قال
محمد بن راشد، عن ]: 2/49:العلوم[، ]2/986:الرأب[وفیھا 

إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 
إذا طلق الرجل امرأتھ قبل أن یدخل بھا فال میراث : (السَّالم، قال

  ).لھا، وال عدة علیھا
* * * * * * * * * *  
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الف الزوجین على المتاع بعد الطالق وفیما یجب فصل في اخت
  علیھما من األعمال قبل الطالق

فقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام : أما أعمال البیت حال النكاح
أنھ : بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 412ص[

ت، وقضى قضى على فاطمة ابنتھ صلوات اهللا علیھا بخدمة البی
  .على علي َعَلْیھ السَّالم بإصالح ماكان خارجًا والقیام بھ

]: 301ص[ففي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم : وأما المتاع بعد الطالق
في الرجل یطلق امرأتھ فیختلفان : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

ل في متاع البیت فقضى علي َعَلْیھ السَّالم في ذلك أن مایكون للرجا
فھو للرجال، وما یكون للنساء فھو للنساء، وما یكون للنساء 



  .والرجال فھو بینھما نصفان
  باب الظھار وكفارتھ

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 331ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
كما قال اللَّھ  -في الرجل یظاھر من امرأتھ فعلیھ الكفارة : السَّالم
: كانت، أو كافرة، وقال في القتل خطأعتق رقبة مؤمنة  -تعالى 

الیجوز إال رقبة مؤمنة، فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین، فإن 
لم یستطع فإطعام ستین مسكینًا في الظھار، والیجزؤه ذلك في 

  .القتل
، ]2/1191:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أخبرنا عباد،  :أخبرنا محمد بن منصور، قال]: 2/138:العلوم[
حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده، : أخبرنا عیسى بن عبداهللا، قال: قال

من ظاھر فعلیھ الكفارة فاء أولم یفئ : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
َوِإنَُّھْم َلَیُقوُلوَن ُمْنَكًرا {: لما قال من المنكر والزور، قال اللَّھ سبحانھ

  ]).2:لةالمجاد[}ِمَن اْلَقْوِل َوُزوًرا
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/138:العلوم[، ]2/1191:الرأب[وفیھا 
حدَّثني : أخبرنا عیسى بن عبداهللا، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، قال

علیھ : (أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم في المظاھر
  ).الكفارة حنث، أولم یحنث لما قال من المنكر، والزور

: أخبرنا محمد، قال]: 2/138:العلوم[، ]2/1193:الرأب[ھا وفی
أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن 

لیس الكفارة في الكذب إنما : (أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  .ھذا الیستعمل: قال محمد) الكفارة في الحنث

: د، قالأخبرنا محم]: 2/1196:الرأب[، ]2/139:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن جمیل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن 
عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي 

في الرجل یظاھر من امرأتھ ثالث تظھیرات أن علیھ : َعَلْیھ السَّالم



ثالث رقاب إن كان لھ سعة مال، فإن لم یكن لھ سعة مال، فإن 
صیام شھرین متتابعین، أو إطعام ستین علیھ تحریر رقبة، أو 

مسكینًا، لكل مسكین صاع من طعام، والتحل لھ حتى یقضي 
  .الكفارات كلھن

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1200:الرأب[، ]2/141:العلوم[وفیھا 
أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن 

الرجل صوم كفارة إذا كان على : (أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).الظھار فواقع أھلھ استأنف الصوم
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1201:الرأب[، ]2/141:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن إسحاق بن 
الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن 

علیھ تحریر رقبة، أو صیام ( :جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
شھرین متتابعین، أو إطعام ستین مسكینًا لكل مسكین صاع من 

  ).طعام
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1194:الرأب[، ]2/138:العلوم[وفیھا 

أخبرنا محمد بن عبید، عن أبي معاویة، عن إسماعیل، عن عمر 
هللا أتى النبي َصلَّى ا: بن دینار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال

إني ظاھرت من امرأتي، وأني : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رجل، فقال
ألم : (أعجبني خلخالھا في القمر، فوقعت علیھا، فقال َعَلْیھ السَّالم

أمسك حتى ] 3:المجادلة[}ِمْن َقْبِل َأْن َیَتَماسَّا{: یقل اللَّھ عز وجل
  ).تكفر

جرت بھ السنة أراد بھ لم یأمره إال بالكفارة الواحدة، : قال محمد
  .عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1194:الرأب[، ]2/139:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن عبید، عن علي بن ھاشم، عن إسماعیل، عن عمر 
بن دینار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 



ِمْن َقْبِل َأْن {ألم یقل اللَّھ عز وجل : ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
  )).أمسك حتى تكفر] 3:المجادلة[}َیَتَماسَّا

وفي ذلك ]: 429ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
مایقول اللَّھ تبارك وتعالى حین أنزل على نبیھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

ي من زوجتھ وَسلَّم ماأنزل في ظھار أوس بن الصامت األنصار
خولة بنت ثعلبة، وذلك أنھ نظر إلیھا وھي تصلي، فأعجبتھ، 

  :فأمرھا أن تنصرف إلیھ، فأبت وتمت على صالتھا، فغضب وقال
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؛ فندم  - وكان طالق الجاھلیة ھو الظھار  - أنت علي كظھر أمي 
وندمت ؛ فأتت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فذكرت لھ 

ماأرى لھ من توبة : انظر ھل ترى لھ من توبة ؟ فقال: ذلك، فقالت
اللھم إن أوسًا طلقني : في مراجعتك، فرفعت یدیھا إلى اللَّھ وقالت

حین كبرت سني، وضعف بدني، ودق عظمي، وذھبت حاجة 
الرجال مني ؛ فرحمھا اللَّھ عز وجل، فأنزل الكفارة، فدعاه رسول 

ال : فقال)) أعتق رقبة: ((َوآلھ وَسلَّم، فقال لھ اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ
صم : ((أجدھا یارسول اللَّھ، فقال لھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

یارسول اللَّھ، إن لم آكل كل یوم ثالث : فقال)) شھرین متتابعین
فأطعم ستین : ((مرات لم أصبر، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

ماعندي ماأتصدق بھ إال أن یعینني اللَّھ ورسولھ، : فقال)) مسكینًا
فأعانھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بعرق من تمر، 

فھو المكتل الكبیر فیھ ثالثون صاعًا من تمر الصدقة، : والعرق
یارسول اللَّھ والذي بعثك بالحق نبیًا مابین البتیھا أھل بیت : فقال

انطلق وكلھ : ((منا، فقال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمأحوج إلیھ 
فأنزل اللَّھ في ھذین األنصاریین )) أنت وأھلك، وقع على امرأتك
َوالَِّذیَن ُیَظاِھُروَن ِمْن ِنَساِئِھْم ُثمَّ {: ما أنزل وذلك قولھ عز وجل

َأْن َیَتَماسَّا َذِلُكْم ُتوَعُظوَن ِبِھ  َیُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا َفَتْحِریُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل
َفَمْن َلْم َیِجْد َفِصَیاُم َشْھَرْیِن ُمَتَتاِبَعْیِن ِمْن )3(َواللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر



َقْبِل َأْن َیَتَماسَّا َفَمْن َلْم َیْسَتِطْع َفِإْطَعاُم ِستِّیَن ِمْسِكیًنا َذِلَك ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّھ 
  ].المجادلة[}وِلِھَوَرُس

* * * * * * * * * *  
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  باب اإلیالء
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 332ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

القسم، وھو الحلف، وإذا حلف الرجل : اإلیالء ھو: (السَّالم، قال
الیقرب امرأتھ أربعة أشھر، أو أكثر من ذلك، فھو مول، وإن كان 

  ).األشھر فلیس بمول دون األربعة
أخبرنا السید أبو العباس : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

حدَّثنا علي بن : أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق، قال: رحمھ اللَّھ، قال
حدَّثنا : حدَّثنا سلیمان بن إبراھیم المحاربي، قال: محمد النخعي، قال

زبرقان، عن أبي خالد، حدَّثنا إبراھیم بن ال: نصر بن مزاحم، قال
حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم : قال

  .إلخ مثلھ..اإلیال القسم: السَّالم، قال
: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 332ص[وفي المجموع أیضًا 

إما أن تفي، وإما : (أنھ كان یوقف المولي بعد األربعة األشھر فیقول
  .فإن عزم الطالق كانت تطلیقة بأئنة )تعزم الطالق

أو تعزم : (إلى قولھ: وھو في شرح األحكام بالسند المتقدم فیھ
  ).إلخ...فإن عزم: (ولیس فیھ) الطالق
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وأخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، : وفي شرح األحكام أیضًا
بن  حدَّثنا محمد: أخبرنا أبو زید العلوي رحمھ اللَّھ، قال: قال

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن الحسین، عن أبي خالد، : منصور، قال



أنھ أوقف : عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم
رجًال آال من امرأتھ بعد سنة، أن یفي، أویعزم یعني طالقًا، كان 

  .الأرى تبین حتى یوقف: یقول
، ]2/1216:الرأب[وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 

أنھ أوقف رجًال : (إلخ بلفظ..بھذا السند عن محمد]: 2/148:العلوم[
الأرى امرأتھ : من امرأتھ بعد سنة أن یفي أو یعزم، وكان یقول

  ).تبین حتى یوقف
: أخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال: وفي شرح األحكام أیضًا

دَّثنا جعفر بن محمد ح: أخبرنا عبداهللا بن الحسن األبوازي، قال
: النیروسي، عن القاسم بن إبراھیم َعَلْیھ السَّالم في المولي، قال

أحسن ماسمعنا أن یوقف بعد أربعة أشھر، وھو قول علي بن أبي 
  .طالب، وقول علماء أھل البیت

أخبرنا ]: 2/146:العلوم[، ]2/1216:الرأب[وفي األمالي أیضًا 
عن إسماعیل بن أبان، عن  أخبرنا محمد بن راشد،: محمد، قال

كل إیالء : (غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).دون الحد فلیس إیالء

: أخبرنا محمد، قال]: 2/149:العلوم[، ]2/1222:الرأب[وفیھا 
أخبرنا محمد بن عبید، عن محمد بن میمون، : أخبرنا محمد، قال

إذا مضت األربعة : (ولأن علیًا كان یق: عن جعفر، عن أبیھ
  ).إما أن یطلق، وإما أن یمسك: األشھر

)1/575(  

  

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1222:الرأب[، ]2/149:العلوم[وفیھا 
أن علیًا : أخبرنا محمد، عن علي بن غراب، عن جعفر، عن أبیھ

  .َعَلْیھ السَّالم مثلھ
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1222:الرأب[، ]2/149:العلوم[وفیھا 

: أن علیًا قال: أخبرنا جعفر، عن أبیھ: أخبرنا محمد عن حاتم، قال
إذا آال الرجل من امرأتھ فمضت أربعة اشھر، فإما أن یمسك (



  ).بمعروف، وإما أن یسرح بإحسان
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1219:الرأب[، ]2/147:العلوم[وفیھا 

ن أخبرنا محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن إسحاق ب
الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن 

في رجل أقسم الیجامع امرأتھ حتى : جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم
تفطم ولدھا خشیة أن یفسد لبنھا فلبث معھا سنءتین فقضى علي 

  .أن ذلك لیس بإیالء، وال بأس علیھ في ذلك: َعَلْیھ السَّالم
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1228:لرأبا[، ]2/151:العلوم[وفیھا 

أخبرنا محمد بن جمیل، عن مصبح بن الھلقام، عن حفص، عن 
إیالء العبد نصف : (جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).إیالء الحر
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1219:الرأب[، ]2/147:العلوم[وفیھا 

قیس، عن محمد أخبرنا محمد بن جمیل، عن عاصم بن عامر، عن 
الفي : (كان علي َعَلْیھ السَّالم یقول: بن سالم، عن عامر، قال

  ).الجماع
* * * * * * * * * *  
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  باب اللعان
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 332ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یالعن اإلمام : (في الرجل تأتي امرأتھ بولد فینفیھ، قال: السَّالم
، یبدأ بالرجل، فیشھد أربع شھادات باهللا إنھ لمن الصادقین، بینھما

والخامسة أن لعنة اللَّھ علیھ إن كان من الكاذبین، ثم تشھد المرأة 
أربع شھادات باهللا إنھ لمن الكاذبین، والخامسة أن غضب اللَّھ علیھا 
إن كان من الصادقین، فإذا فعال ذلك فرق اإلمام بینھما، ولم یجتمعا 

ألحق الولد بأمھ، فجعل أمھ عصبتھ، وجعل عاقلتھ على قوم أبدا و
  ).أمھ

بالسند المتقدم فیھا عن أبي العباس، عن : ونحوه في شرح األحكام



: إلخ، عنھ َعَلْیھ السَّالم بلفظ..عبد العزیز بن إسحاق، عن النخعي
  ).وجعل عقلھ على قومھ: (ولفظ) یالعن بینھما(

، ]2/153:العلوم[السَّالم  وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ
أخبرنا حسین بن نصر، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1234:الرأب[

عن خالد، عن حصین، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن علي 
إذا قذف الرجل امرأتھ جلد، حیة : (أنھ كان یقول: َعَلْیھ السَّالم

  ).كانت، أو میتھ، شاھدة كانت، أو غائبة
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أخبرنا السید أبو : م أیضًا البن بالل رحمھ اللَّھوفي شرح األحكا
حدَّثنا : أخبرنا أبو زید العلوي، قال: العباس الحسني رحمھ اللَّھ، قال

حدَّثنا محمد بن جعفر : حسین بن قاسم القالسي الكوفي، قال
حدَّثني عمي علي بن الحسن، عن خالھ أبي ھشام : العلوي، قال

حسن بن علي بن عمر بن علي بن حدَّثني أبوك ال: المحمدي، قال
لما : الحسین، عن أبیھ، عن جده، عن أبیھ علي بن الحسین، قال

َوالَِّذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َیْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَھَداَء {: نزلت
قام ] 4:النور[}َفاْجِلُدوُھْم َثَماِنیَن َجْلَدًة َوَلا َتْقَبُلوا َلُھْم َشَھاَدًة َأَبًدا

یارسول اللَّھ إن راى رجل منا رجًال على : عاصم بن عدي، فقال
إني وجدت مع امرأتي رجًال، فإن لم : بطن امرأتھ، وقال بلسانھ

یأت بأربعة شھداء جلد ثمانین جلدة، ولم تقبل لھ شھادة أبدًا، فابتلي 
عاصم بن عدي بھذا من بین الناس، فأتى رجل من بین الناس، 

یعني  - قومھ یقال لھ عویمر، وھالل بن أمیة فقال  فأتى الرجل من
إني رأیت شریك بن سحما مع امرأتي فالنة، وإنھا اآلن : ھالل ـ

یارسول اللَّھ إبتلیت : حبلى ماقربتھا منذ أربعة أشھر، فقال عاصم
أنا بسؤالي إیاك من بین الناس، وأخبره بالذي قال ھالل، فقال 

إتق اللَّھ إمرأتك، وابنة عمك : َوآلھ وَسلَّم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ
أحلف باهللا إنھ لكاذب ماراى : فال تقل إال حقًا، فقالت امرأة ھالل

مني شیئًا، ولكنھ غیران، وشریك ابن عمي فمبیتھ ومقیلھ عندي، 



فلم الینھاني عنھ، ویخرجھ من بیتي، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 
  ))ویحك مایقول ھالل ؟: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لشریك

)1/578(  

  

َوالَِّذیَن {: أحلف باهللا إنھ لكاذب، وما رأى شیئًا، فأنزل اللَّھ فیھم: قال
إلى ] 6:النور[}...َیْرُموَن َأْزَواَجُھْم َوَلْم َیُكْن َلُھْم ُشَھَداُء ِإلَّا َأْنُفُسُھْم

] 9:النور[})9(اِدِقیَنَأنَّ َغَضَب اللَِّھ َعَلْیَھا ِإْن َكاَن ِمَن الصَّ{قولھ
فالعن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بینھما، فلما فرغا أقبل 

یارسول اللَّھ كذبت علیھا إن امسكتھا ھي طالق، : الرجل، فقال
  .فمضت بعد ذلك السنة في فرقھ بینھما إذا تالعنا

* * * * * * * * * *  
  باب الرضاع

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 316ص[لسَّالم في مجموع زید َعَلْیھ ا
َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوَلاَدُھنَّ َحْوَلْیِن {: في قول اللَّھ جل اسمھ: السَّالم

  ].233:البقرة[}َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُیِتمَّ الرََّضاَعَة
الرضاع سنتان، فما كان من رضاع في الحولین حرم، وما : قال

َوَحْمُلُھ َوِفَصاُلُھ َثَلاُثوَن {: عد الحولین فال یحرم قال اللَّھ تعالىكان ب
  .فالحمل ستة أشھر، والرضاع حوالن كامالن] 15:األحقاف[}َشْھًرا

عن أبي العباس، عن عبد : وفي شرح األحكام بالسند المتقدم فیھا
العزیز بن إسحاق، عن النخعي المتصل بالمجموع بسنده نحوه 

  ).والرضاع حولین كاملین(، )الھ ثالثون شھرًاوفص: (بلفظ
، ]2/1002:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن ]: 2/55:العلوم[
: أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  ).الرضاع بعد فصال(

)1/579(  

  



محمد بن جمیل، عن ]: 2/1005:الرأب[، ]2/56:ومالعل[وفیھا 
عاصم بن عامر، عن قیس، عن لیث، عن مجاھد، عن علي َعَلْیھ 

  ).الرضعة الواحدة تحرم: (السَّالم، قال
حدَّثنا علي بن أحمد، ]: 2/1003:الرأب[، ]2/55:العلوم[وفیھا 

: عن مخول بن إبراھیم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال
  ).الرضاع بعد فطام: (كان علي یقول: ني أبو جعفر، قالحدَّث

: حدَّثني أبو الطاھر، قال]: 2/1002:الرأب[، ]2/54:العلوم[وفیھا 
حدَّثني أبو بكر بن أبي أویس، : حدَّثني حسن بن یحیى العلوي، قال

عن حسین بن عبداهللا بن ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي 
الرضاع من قبل األب یحرم مایحرم : (لَعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقو

  ).النسب
  .وقد تقدم في باب من یحرم نكاحھ

أخبرنا السید أبو العباس : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ
أخبرنا علي بن محمد الرویاني، والحسین بن أحمد : رحمھ اللَّھ، قال
نا زید حدَّث: حدَّثنا الحسین بن علي بن الحسن، قال: المصري، قاال

: إلخ السند المتقدم مثلھ بلفظ..بن الحسین، عن ابن أبي أویس
  ).إلخ..الرضاعة(
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أخبرنا : المشار إلیھ مرارًا وھو: وفي شرح األحكام بالسند المتقدم
أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق : السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال

حدَّثنا سلیمان بن : قالحدَّثنا علي بن محمد النخعي، : الكوفي، قال
حدَّثني : حدَّثنا نصر بن مزاحم، قال: إبراھیم المحاربي، قال

حدَّثني أبو خالد، عن زید بن علي، عن : إبراھیم بن الزبرقان، قال
یارسول اللَّھ : قلت: (أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

وھل : ((، قال)إنك لتتوق إلى نساء قریش، وال تخطب بنات عمك
إنھا ابنة أخي من : ((، قال)بنت حمزة: (قلت)) عندك شيء ؟

الرضاعة، أما علمت یاعلي أن اللَّھ جل ثناؤه قد حرم من الرضاع 



  )).ماحرم من النسب في كتاب اللَّھ
وقد تقّدمت روایة المجموع، وشرح التجرید عن زید، عن آبائھ، 

  .یحل نكاحھعن علي َعَلْیھم السَّالم نحو ھذه في باب من ال
إبراھیم بن ]: 2/1000:الرأب[، ]2/53:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

محمد، عن سفیان بن عیینھ، عن علي بن زید بن جدعان، عن 
یارسول اللَّھ، ھل : (قال علي َعَلْیھ السَّالم: سعید بن المسیب، قال

فقال رسول اللَّھ : لك في ابنة حمزة أجمل فتاة من قریش ؟ قال
أما علمت یاعلي أنھا ابنة أخي : ((هللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لعليَصلَّى ا

  ))).من الرضاعة إن اللَّھ حرم من الرضاع ماحرم من النسب
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: أخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال: وفي شرح األحكام أیضًا
حدَّثنا : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: أخبرنا أبو زید العلوي، قال

أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن 
یاأمیر : أن رجًال أتى علیًا َعَلْیھ السَّالم، فقال: آبائھ َعَلْیھم السَّالم

المؤمنین إن لي زوجة ولي منھا ولد، وإني أصبت جاریة فواریتھا 
عنھا، فقالت إئتني بھا، وأعطتني موثقًا التسوءني فیھا، فأتیتھا 

لقد أرویتھا من ثدیي، فما تقول في ذلك ؟ فقال علي : فقالتیومًا، 
انطلق فإنك زوجھا، وأنلھا عقوبة ما أتت، وخذ بأّي : (َعَلْیھ السَّالم

رجلي أمتك شئت، فإنھ الرضاع إال ماأنبت لحمًا، أو شّد عظمًا، 
  ).وال رضاع بعد فصال

واستدل : ]218ص 3ج[وفي شرح التجرید للمؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم 
: یحیى َعَلْیھ السَّالم بما أخبرنا بھ أبو عبداهللا النقاش، قال حدَّثنا

إلخ السند في ..الناصر للحق َعَلْیھ السَّالم، عن محمد بن منصور
ال رضاع إال : (إلى قولھ...شرح األحكام، وساق نحو الحدیث

فبلفظھ، ولیس ) ماأنبت لحمًا، أو شد عظمًا، وال رضاع بعد فصال
  ).إلخ...ك زوجھافإن(



وفي ]: 484ص 1ج[ورواه الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام بلفظ 
  .إلخ...ذلك مابلغنا أن رجًال أتى علیًا
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فحرم اللَّھ تبارك ]: 481ص 1ج[وقال َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
وتعالى األم من الرضاعة، واألخت من الرضاعة، ولم یذكر 

خبار كثیرة عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم غیرھما، ثم جاءت أ
نقلتھا الثقات الذي الیطعن علیھم من آل الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

َوآلھ وَسلَّم، من ذلك ماروي عن الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
ومن ذلك )) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: ((من قولھ

ر المؤمنین علي بن أبي طالب رحمة اهللا علیھ أنھ ماروي عن أمی
یارسول اللَّھ أراك تتوق إلى نساء قریش، فھل لك في ابنة : (قال 

یاعلي، أما : ((فقال) حمزة بن عبد المطلب أجمل فتاة في قریش ؟ 
علمت أنھا ابنة أخي من الرضاعة، وان اللَّھ حرم من الرضاعة 

فھذه أخبار قد جاءت نقلھا : سَّالم، قال َعَلْیھ ال))ماحرم من النسب
  .الثقات
إذا تزوج رجل امرأة، فذكرت : قال َعَلْیھ السَّالم]: 410ص[وفیھا 

امرأة أخرى أنھا قد أرضعتھ وامرأتھ، رأینا لھ أن یقف عنھا، 
ویخلي سبیلھا مخافة أن یكون األمر كما ذكرت، واإلحتیاط في ھذا 

أن : ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمأصلح، وكذلك بلغنا عن رسول اهللا َصلَّ
یارسول اللَّھ إني تزوجت امرأة فدخلت : عقبة بن الحارث أتاه، فقال

: بھا، فأتت امرأة سوداء فزعمت أنھا أرضعتني وامرأتي، وقلت
یارسول اللَّھ إني أخاف أن تكون كاذبة، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 

ففارقھا الرجل لما قال لھ )) قیل ؟فكیف بھ وقد : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ما قال

* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الَبْیع
  باب فضل الكسب

في مجموع اإلمام أبي الحسین زید بن علي بن الحسین بن علي 
ني حدَّث]: 254ص[صلوات اللَّھ وسالمھ علیھم ورحمتھ وبركاتھ 

: زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
اإلكتساب من الحالل جھاد، وإنفاقك إیاه على عیالك، وأقاربك (

صدقة، ولدرھم حالل من تجارة أفضل من عشرة حالل من 
  ).غیره
جاء : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 255ص[وفیھ 

یارسول اللَّھ أي : اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فقالرجل إلى النبي َصلَّى 
عمل الرجل : ((الكسب أفضل ؟ فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

بیده، وكل بیع مبرور، فإن اللَّھ یحب العبد المؤمن المحترف، ومن 
  )).كد على عیالھ كان كالمجاھد في سبیل اللَّھ عز وجل

بالسند المتكرر عن : رحمھ اللَّھ وھو في شرح األحكام البن بالل
أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن 

المنقري، عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن 
  .جاء رجل مثلھ إلى مبرور: علي َعَلْیھ السَّالم، قال
، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 254ص[وفي المجموع أیضًا 

إن اللَّھ یحب العبد : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
  )).سھل البیع، سھل الشراء، سھل القضا، سھل اإلقتضاء

وھو في أمالي أحمد بن عیسى بن زید بن علي َعَلْیھم السَّالم 
بسندھا المتكرر، عن أحمد ]: 2/1236:الرأب[، ]2/154:العلوم[

حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي بن عیسى، عن 
إن : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َعَلْیھم السَّالم، قال

  )).إلخ..اللَّھ
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وھو في أحكام اإلمام الھادي یحیى بن الحسین بن القاسم بن 
أمیر وبلغنا عن : بلفظ]: 34ص 2ج[إبراھیم َعَلْیھم السَّالم 

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
  )).یكون سھل: إلخ بلفظ..إن اللَّھ: ((وَسلَّم

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 254ص[وفي المجموع أیضًا 
تحت : ((سمعت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول: قال

ظل العرش یوم الظل إال ظلھ، رجل خرج ضاربًا في األرض 
  )).یطلب من فضل اللَّھ مما یعود بھ على عیالھ

]: 2/1237:الرأب[، ]2/154:العلوم[ومثلھ في األمالي أیضًا 
  .بالسند المتقدم

من : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 255ص[وفیھ أیضًا 
لى والد، أو ولد، أو زوجة بعثھ اللَّھ طلب الدنیا حالًال تعطفًا ع

  ).تعالى ووجھھ على صورة القمر لیلة البدر
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 257ص[وفیھ 

خیر تجاراتكم البز، وخیر : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).أعمالكم الخرز، ومن عالج الجلب لم یفتقر

أتى : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 258ص[وفیھ 
یارسول اللَّھ إني : رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رجل، فقال

لست أتوجھ في شيء إال حورفت فیھ، فقال رسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
القَرض : قال)) انظر شیئًا قد اصبت فیھ مرة فالزمھ: ((َوآلھ وَسلَّم

  )).ألزم القَرض: ((ل َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقا
، ]2/165:العلوم[وھو في األمالي أیضًا بالسند المتقدم 

  .إلخ..عن أحمد، عن حسین]: 2/1273:الرأب[
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1270:الرأب[، ]2/164:العلوم[وفیھا 
ن زید، عن حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، ع

  ).جالب الطعام مرزوق: (آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال



* * * * * * * * * *  
  باب ماینبغي لمن أراد التجارة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 254ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یاأمیر المؤمنین، إني أرید التجارة : أن رجًال أتاه، فقال: السَّالم
أو فقھت في دین اللَّھ عز وجل : (ھ لي، فقال لھ َعَلْیھ السَّالمفادع اللَّ

ویحك، الفقھ ثم المتجر، إن من : (أو یكون بعض ذلك، قال: قال) ؟
باع واشترى، ولم یسأل عن حالل، وال حرام ارتطم في الربا، ثم 

  ).ارتطم
بالسند ]: 2/1235:الرأب[، ]2/154:العلوم[وھو في األمالي 

إلخ، عن زید، عن ..، عن أحمد، عن حسینمحمد: المتقدم
  ).إلخ..الفقھ قبل المتَّجر، ثم المّتجر: (إلخ، بلفظ..آبائھ

وفي ذلك ]: 34ص 2ج[وھو في أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم بلفظ 
  .مابلغنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم

من ینبغي ل: قال یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم]: 34ص 2ج[وفیھا 
أراد التجارة أن یتفّقھ في الدین، وینظر في الحالل والحرام من 
كتاب اللَّھ رب العالمین حتى یأمن على نفسھ الزلل والخطأ في 

  .المضاربة، والبیع والشراء
* * * * * * * * * *  
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  باب في الربا وبیع العینھ والحلف عند البیع
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم  ]:256ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

لعن رسول اللَّھ آكل الربى، وموكلھ، وبایعھ، : (السَّالم، قال
  ).ومشتریھ، وكاتبھ، وشاھدیھ

بالسند ]: 2/1238:الرأب[، ]2/155:العلوم[وھو في األمالي 
  ).إلخ..لعن رسول اللَّھ الربى: (بزیادة..المتقدم عن حسین

وفي ذلك : بلفظ]: 37ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
  .مابلغنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم بالزیادة



وقد تقدمت روایة المجموع، وأمالي أحمد بن عیسى، وأحكام : قلت
الھادي َعَلْیھ السَّالم في كتاب الزكاة عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

: األمالي، والمجموعوَسلَّم في األحكام، وعن علي َعَلْیھ السَّالم في 
  ).آكل الربا، ومانع الزكاة حرباي في الدنیا واآلخرة(

ورواه اإلمام المرتضى محمد بن یحیى َعَلْیھ السَّالم في كتاب الفقھ، 
وفي ذلك مایقول رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : وكتاب ستمائة آیة لھ بلفظ

  )).إلخ...مانع الزكاة: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 256ص[وع أیضًا وفي المجم

إني مخاصم من : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
رجل باع حرًا : أمتي ثالثة یوم القیامة، ومن خاصمتھ خصمتھ

  )).وأكل ثمنھ، ومن أخفر ذمتي، ومن أكل الربى وأطعمھ
وفیھ ماحدَّثني أبي، ]: 37ص 2ج[سَّالم وفي أحكام الھادي َعَلْیھ ال

عن أبیھ، عن بعض مشائخھ، وسلفھ، عن آبائھ، عن علي بن أبي 
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

لدرھم ربا أشد عند اللَّھ من أربع وثالثین زنیة أھونھا : ((وَسلَّم
  ))إتیان الرجل أمھ
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وقد تقدمت روایة المجموع عن آبائھ، ورایة أمالي أحمد بن : قلت
عیسى عن زید عن آبائھ، وروایة الھادي َعَلْیھ السَّالم في باب 

لن تزال أمتي ُیكّف عنھا : ((الجماعة عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ھ ، وكذا روایة أبي طالب َعَلْی))إلخ..مالم تظھر خصاًال عمال بالربا

  ().إال أنھ قال فیھا بالربا: السَّالم
، ]2/165:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: أخبرنا أبو جعفر محمد بن منصور، قال]: 2/1272:الرأب[
أخبرني عمرو بن جمیع، عن جعفر، : أخبرنا عبداهللا بن داھر، قال

غبن : ((َوآلھ وَسلَّمقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : عن أبیھ، قال
  )).ربا() المسترسل



عن زید عن آبائھ َعَلْیھم ]: 275ص[وجاء في المجموع أیضًا 
ثالثة : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم قال

الیكلمھم اللَّھ تعالى، وال ینظر إلیھم یوم القیامة، وال یزكیھم، ولھم 
إمامًا إن أعطاه شیئًا من الدنیا وفى لھ، وإن رجل بایع : عذاب ألیم 

لم یعطھ لم یف لھ، ورجل لھ ماء على ظھر الطریق یمنعھ سابلة 
الطریق ، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي في سلعتھ كذا وكذا 

  )).فأخذھا اآلخر مصدقًاللذي قال وھو كاذب
 ،]2/164:العلوم[ونحوه في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بالسند المتكرر عن محمد، عن أحمد، عن ]: 2/1268:الرأب[
حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  )).الیكلمھم اللَّھ: ((وَسلَّم، ولیس فیھ
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بلفظ بلغنا عن ]: 51ص 2ج[وھو في أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
، ولیس ))إمامًا عادًال: ((َلْیھ َوآلھ وَسلَّم بلفظرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َع

  )).بعد العصر: ((، ولفظ))الیكلمھم اللَّھ: ((فیھ لفظ
عن آبائھ، عن علي ]: 256ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َعَلْیھم السَّالم، قال
تمحق البركة، وإن الیمین الفاجرة لتدع الیمین تنفق السلعة، و((

  )).الدیار من أھلھا بالقع
في الرجل یبیع : حدَّثني أبي، عن أبیھ]: 50ص 2ج[وفي األحكام 

: الطعام إلى أجل معلوم بأقل من سعر یومھ الذي باعھ فیھ، فقال
یكره ھذا عندنا، وعند من رأى رأینا من علمائنا، وھو العینة وھو 

  .إنما ھو اإلزدیاد اإلزدیاد، والربا
وقد ذكر عن عبداهللا بن الحسن، عن خالھ علي بن الحسین رضي 

  .إنما الربا اإلزدیاد: اهللا عنھ أنھ كان یقول
وقد قال : وفي كتاب مدح القلة وذم الكثرة لزید بن علي َعَلْیھ السَّالم

إن من أشراط الساعة : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



رًا والنبات، وتبایع الناس بالعینة، وكثرة أوالد الزنا، وترك مط
العمل بكتاب اللَّھ، وتجارات النساء، وتجارات الداعي في أمتھ مع 

  )).شرائط كثیره
العینة بكسر العین، وسكون الیاء المثناة : قال في الروض النظیر

أن یبیع سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم : من تحت، وصورتھا
وقیل لھذا البیع . من المشتري بأقل لیبقى الكثیر في ذمتھ یشتریھا

عینھ، ألن مشتري السلعة إلى أجل یأخذ بھ لھا عینًا أي نقدًا 
  .حاضرًا ذكره في المصباح

* * * * * * * * * *  
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  فصل في اإلمام المتَّجر في الرعیة، ومن لعن معھ
ئھ، عن علي َعَلْیھم عن آبا]: 255[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

إني لعنت : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
اإلمام یتّجر في رعیتھ، وناكح البھیمة، : ثالثة فلعنھم اللَّھ تعالى

  )).والذكرین ینكح أحدھما اآلخر
، ]2/155:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بالسند المتكرر عن محمد، عن أحمد، عن ]: 2/1237:الرأب[
عیسى، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، 

إني لعنت اإلمام : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
  )).یتّجر في رعیتھ

  .ألن الرعیة تھابھ: قال محمد
بلغنا : بلفظ]: 34ص 2ج[في األحكام  ورواه الھادي َعَلْیھ السَّالم

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
  )).إني لعنت اإلمام یتجر في رعیتھ: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .وتقدمت روایة مدح القلة وتجارة الراعى
* * * * * * * * * *  

  باب فیما ُنِھي عنھ من البیوع



عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 259ص[وع زید َعَلْیھ السَّالم في مجم
نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن : (السَّالم، قال

شرطین في بیع، وعن سلف وبیع، وعن بیع مالیس عندك، وعن 
ربح مالم یضمن، وبیع مالم یقبض، وعن بیع المالمسة، وعن بیع 

ة، وعن بیع الغرر، وعن بیع اآلبق حتى المنابذة، وطرح الحصا
  ).یقبض
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بالسند المتقدم فیھا : وھو في شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ
المتكرر، عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن 

المحاربي، عن نصر بن مزاحم، عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، 
نھى رسول اللَّھ : (السَّالم، قال عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ

  ).إلخ...َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
نھى رسول : (بالسند المتقدم، قال]: 260ص[وفي المجموع أیضًا 

) اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن بیع الخمر، والخنازیر، والعذرة
وعن أكل ثمن شيء )) (ھي میتھ: ((وقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

من ذلك، وعن بیع الصدقة حتى تقبض، وعن بیع الخمس حتى 
  ).یحاز

نھى رسول اللَّھ : بالسند المتقدم المتكرر، قال: وفي شرح األحكام
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن بیع الصدقة حتى تقبض، وعن بیع 

  .الخمس حتى یحاز
فسر لنا زید بن ]: 260ص[ع قال أبو خالد رحمھ اللَّھ في المجمو

بعتك ھذه السلعة على أنھا بالنقد : علي شرطین في بیع أن تقول
بكذا، وبالنسیة بكذا، أو على أنھا إلى أجل كذا بكذا، وإلى أجل كذا 

أن تسلف في الشيء، ثم تبیعھ قبل أن : بكذا، وعن سلف وبیع
د ذلك تقبضھ، وعن بیع مالیس عندك أن تبیع السلعة، ثم تشتریھا بع

  .فتدفعھا إلى الذي بعتھا إیاه
أن یشتري الرجل السلعة، ثم یبیعھا قبل أن : وربح مالم یضمن



  .یقبضھا، ویجعل لھ اآلخر بعض ربح
أن یشتري الرجل السلعة، ثم یبیعھا قبل أن : وبیع مالم یقبض

  .یقبضھا
بیع كان في الجاھلیة، یتساوم الرجالن في السلعة : وبیع المالمسة

  .مس صاحبھ وجب البیع، ولم یكن لھ أن یرجعفأیھما ل
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أن یتساوم الرجالن، فأیھما نبذھا إلى صاحبھ، فقد : وبیع المنابذة
  .وجب البیع

أن یتساوم الرجالن، فأیھما ألقى حصاة فقد وجب : وبیع الحصاة
  .البیع

بیع السمك في الماء، واللبن في الضرع، وھذه بیوع : وبیع الغرر
  .جاھلیةكانت في ال

: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 267ص[وفي المجموع 
عن بیع المحاقلة، : نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم(

والمزابنة، وعن بیع الشجر حتى یعقد، وعن بیع التمر حتى یزھو 
  ).یعني یصفر أو یحمر

بیع التمر : بیع المزابنة: قال اإلمام زید بن علي َعَلْیھما السَّالم
اإلصفرار، : بیع الزرع بالحنطة، واإلزھاء: بالتمر، والمحاقلة

  .واإلحمرار
عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عن علي َعَلْیھ السَّالم، ]: 269ص[وفیھ 

  ).نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن بیع الغرر: (قال
بیع مافي بطن األمة غرر، وبیع : السَّالم قال زید بن علي َعَلْیھما

مافي بطون األنعام غرر، وبیع ماتحمل األنعام غرر، وبیع ماتحمل 
النخل ھذا العام غرر، وبیع ضربة القانص غرر، وبیع ماتخرج 

  .شبكة الصیاد غرر
بسنده المتقدم عن أبي : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

إلخ كما تقدم عن زید، عن ..النخعي العباس، عن ابن إسحاق، عن



نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : (آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
َوآلھ وَسلَّم عن بیع الشجرة حتى تعقد، وعن بیع الثمرة حتى تزھو 

  ).یعني تصفر أو تحمر
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، ]2/156:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم قال 
أخبرنا محمد بن صبیح، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1242:الرأب[

عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 
نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن : (السَّالم، قال

شرطین في بیع، وعن سلف وبیع، وعن بیع مالیس عندك، وعن 
  ).ربح مالم یضمن

نھانا : (بھذا السند قال]: 2/1245:الرأب[، 2/156:العلوم[ا وفیھ
عن بیع المالمسة، وطرح : رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الحصاة، وعن بیع الشجرة حتى تعقد، وعن بیع الثمر حتى یصفر 
أو یحمر، ونھانا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن بیع 

  ))).ھي میتة: ((، وقالالعذرة
كانت الحصاة بیع الجاھلیة إذا سام الرجل : قال محمد بن منصور

  .الرجل بالسلعة، فإذا طرح أحدھما حصاة فقد وجب البیع
نھانا : (بھذا السند قال]: 2/1247:الرأب[، ]2/157:العلوم[وفیھا 

السبع، عن أكل ذي ناب من : رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
وعن لحوم الحمر األھلیة، وعن الحبالى أن یوطأن حتى یضعَن إذا 

  ).كان الحبل من غیرك أصبتھا شراء أو خمسًا
الماء یسقي الماء، : ((وقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

وعن مھر البغي یعني أجر الزانیة، )) (ویشد العظم، وینبت اللحم
ي الفحولة، وعن ثمن الخمر، وبیع وعن أجر كل عسیب وھ

  ).الصدقة حتى تحاز، وعن بیع الخمس حتى یحاز
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1270:الرأب[، ]2/164:العلوم[وفیھا 
أخبرنا وكیع، عن سفیان الثوري، : أخبرنا عثمان بن أبي شیبة، قال
َعَلْیھ قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : عن أبي طاووس، عن أبیھ، قال

  )).من ابتاع طعامًا فال یبعھ حتى یكتالھ: ((َوآلھ وَسلَّم
قال یحیى بن الحسین ]: 2/39[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

الیجوز شرطان في بیع، والبیع مالیس عندك، : صلوات اهللا علیھ
وكذلك بلغنا عن : والیجوز سلف وبیع، والربح مالم یضمن، قال

أنھ نھى عن ذلك، وعن بیع : اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رسول اللَّھ َصلَّى
المالمسة، وعن طرح الحصاة، وعن بیع الشجر حتى تعقد، وعن 

ونھى َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم )) ھي میتة: ((بیع العذرة، وقال
عن أكل كل ذي ناب من السباع، أومخلب من الطیر، وعن أكل 

الحبالى حتى یضعن أصبن شراًء لحم الحمر األھلیة، وعن وطي 
  .أو خمسًا إذا كان الحمل من غیره

الماء یسقي الماء، : ((وقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
، وعن مھر البغي یعني أجر الزانیة، ))ویشد العظم وینبت اللحم

وھي الفحول التي تقرع اإلناث، وعن : وعن أكل أجر عسب الفحل
، وثمن الخمر، وعن بیع الصدقة حتى تحاز، وعن بیع ثمن المیتة

  .الخمس حتى یحاز
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]: 490ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
: عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عن الحسین بن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

سیأتي على الناس : (خطبنا أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ، وقال
قال . زمان عضوض یعض الموسر على مافي یده، ولم یؤمر بذلك

َوَلا َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْیَنُكْم ِإنَّ اللََّھ ِبَما َتْعَمُلوَن {: اللَّھ تعالى
وسیأتي على الناس زمان یتقدم األشرار، ] البقرة[})237(َبِصیٌر



 ویستذل األخیار، ویبایع المضطرون، وقد نھى رسول اللَّھ َصلَّى
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن بیع الغرر، وعن بیع الثمر قبل أن یدرك، 

  ).فاتقوا اللَّھ أیھا الناس، وأصلحوا ذات بینكم، واحفظوني في أھلي
فھذا یدخل في ]: 207ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

آلھ وَسلَّم معنى الكالي بالكالي، وقد نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو
  .عنھ
أال ترى أنھ باع ھذا الذي یكال بدنانیر، ولم یقبضھا، ثم : قال

اشترى بھا مالم یقبضھ، فاشترى دینًا بدین، فمن ھنا بطل إذا كانت 
الدنانیر غیر حاضرة، وغیر مقبوضة، وكان الذي اشترى بھا غیر 
 حاضر، وال مقبوض، وكانت الدنانیر دینًا على المشتري للبائع، ثم
اشترى بھذا الدین موزونًا دینًا على صاحبھ غائبًا، وھذا الیجوز، 
وھو الكالي بالكالي، الدین بالدین، وفي ھذا بعینھ جاء النھي عن 

  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بنھي اللَّھ سبحانھ
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وسألتھ عن : قال محمد بن سلیمان رضي اهللا عنھ]: 242ص[وفیھ 
رجل یشتري مدًا ونصف رطبًا بمد تمر، أو یشتري رطبًا معلقًا في 
النخل بتمر مسمى، أو یشتري مكوك زبیب بكذا وكذا رطل عنب ؟ 

ھذا الیجوز، وھو بیع المزابنة : یعني الھادي َعَلْیھ السَّالم ـ - فقال 
  .الذي نھى عنھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

فإن رجًال لھ على رجل عشرة دنانیر دینًا ]: 249ص[وفیھ قلت 
إلى أجل معلوم، فأراد أن یسلمھا إلى رجل من الوقت الذي یحل في 

كذا وكذا قفیز حنطة إلى أجل معلوم، ھل یجوز ذلك ؟ قال َعَلْیھ 
الیجوز ذلك ؛ ألنھ الذي نھى عنھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : السَّالم

وما معنى الكالي : ھو الكالي بالكالي، قلتَعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وھذا 
  .الدین بالدین: بالكالي ؟ قال

في : وقال ولده اإلمام المرتضى محمد َعَلْیھم السَّالم في كتاب الفقھ
بیع الرجل مالیس عنده ھذا لعمري منھي عنھ ؛ ألنھ من الخدیعة، 



ھذا مما قد : إلخ، وقال في بیع مالم یقبض..والعبث، واإلستھزاء
  .عنھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نھى

عن آبائھ َعَلْیھم ]: 249ص[وروى َعَلْیھ السَّالم في كتاب النھي 
أنھ نھى عن بیع الرقیق من : السَّالم، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أھل دار الحرب، ونھى عن بیع اإلماء المسلمات من أھل الذمة، 
  .السالح، والدواب من أھل دار الحرب ونھى عن بیع

* * * * * * * * * *  
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  باب اإلحتكار والغش وتلقِّي الركبان
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 275ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).جالب الطعام مرزوق، والمحتكر عاص ملعون: (السَّالم، قال
عباس الحسني رحمھ اللَّھ، أخبرنا السید أبو ال: وفي شرح األحكام

: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: أخبرنا أبو زید العلوي، قال: قال
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن الحسین، عن أبي خالد، عن زید بن 

محتكر الطعام آثم : (علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).عاص

، ]2/157:العلوم[ وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم
  .إلخ..بھذا السند من محمد]: 2/1248:الرأب[

بلغنا عن ]: 39ص 2ج[وھو في أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم بلفظ 
، )محتكر الطعام آثم عاص: (أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

إنما النفخ : (وكان یطوف على القصابین، فینھاھم عن النفخ، ویقول
فال تنفخوا في طعام، وال شراب، وال ھذا یعني الغنم من الشیطان، 

  .عند السلخ
  ).إلخ..وكان یطوف: (وھذه الزیادة من

، ]3/158:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 
بالسند المتقدم في شرح األحكام عن ]: 2/1249:الرأب[

ما غیره كره النفخ للبائع من أجل الشراء، فأ: إلخ، قال محمد..محمد



  .فال بأس بھ
عن آبائھ، عنھ ]: 250ص[وفي كتاب النھي للمرتضى َعَلْیھ السَّالم 

  .أنھ نھى عن النفخ في الطعام والشراب: َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 275ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على رجل  مر رسول اللَّھ: السَّالم، قال

یبیع طعامًا، فنظر رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى 
خارجھ، فأعجبھ، فأدخل یده إلى داخلھ، فأخرج منھ قبضة فكان 

من : ((أردأ من الخارج، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).غشنا فلیس منا

]: 489ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
قال رسول اللَّھ : عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

لیس مّنا من غش مسلمًا، أو ضره، أو : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).ماكره

: ْیھم السَّالمعن آبائھ، عن علي َعَل]: 264ص[وفي المجموع أیضًا 
َلا َتُخوُنوا اللََّھ َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم {: في قولھ تعالى

  ).من الخیانة الكذب في البیع والشراء: (قال] األنفال[})27(َتْعَلُموَن
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : بھذا السند، قال]: 274ص[وفیھ 

الیبع حاضر لباد، دعوا الناس یرزق اللَّھ بعضھم من : ((َوآلھ وَسلَّم
ونھانا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن تلقي )) بعض

  .الركبان
* * * * * * * * * *  

  باب البیع والشراء في والیة الظلمة
أجمع : قال الحسن بن یحیى]: 368ص 2ج[قال في الجامع الكافي 

اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في البیوع على أن البیع  آل رسول اللَّھ َصلَّى
والشراء والملك جائز في كل عصر عدل أو جور، وأن التجارة 

والملك الیفسده جور الجائرین، ولكن على التاجر والصانع والمالك 



أن یعملوا في ذلك بالحق، وترك الظلم، واتباع السنن في جمیع 
  .البیع، والشراء، واإلكتساب، والملك
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من كالم الحسن بن یحیى َعَلْیھ السَّالم ]: 369ص 2ج[وفیھ 
ولم یزل الناس یعالجون في التجارات، واألجرة : مختصرًا ما لفظھ

في الحرث، والعمل بأبدانھم بعھد رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
بعده  وَسلَّم حتى قبضھ اللَّھ إلیھ، ثم لم یزل في عھد من تولى األمر
على مثل ذلك، وفیھم علي بن أبي طالب وھو إمام المسلمین، 

وسیدھم، وأولى الناس بالناس یمد لیھودي دلوا بتمرة، وقد غرس 
واستخرج األرضین، والغالب علیھا الجور، وأخذ العطا، ولم یقسم 
بین الناس بالسویة على سنة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

أعطى قلیًال من كثیر من مایجب من حقھ في بیت مال  إذا كان
المسلمین، واشترى أمھات األوالد، ونكح والدار فاسدة، وإن كانت 
المسئلة في دھر من تولى علیھ األمر أفضل من اإلكتساب والعمل 
إلخبار أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم الفضل في ذلك لمن كان بعھده 

  .ولم یقتد بھ من بعده
إن دار اإلسالم أحلت مافیھا، : قال الحسن]: 370ص 2ج[ وفیھ

ودار الكفر حرمت مافیھا، ولم یزل دار اإلسالم بعھد رسول اللَّھ 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وبعده إلى یومنا ھذا یتسع فیھا معاشرة 
المنافقین، ومبایعتھم، ومناكحتھم ؛ ألنھم قد أقروا بجملة االسالم، 

وأجمع آل رسول اللَّھ : لك منكر، وال یبالي سواه أحد، قالوالینكر ذ
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على كراھة بیع السالح في الفتنة، ونھي 

  .عن بیع الظالم مایستعین بھ على الظلم
والبأس ]: 51ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

یباعوا سالحًا، وال كراعًا  باالشترى من أھل الشرك، وبیعھم إذا لم
؛ ألن اللَّھ سبحانھ أحل البیع وأجازه، ولم یذكر شركًا وال غیره، 

وقد بعث رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ببعض ماكان یغنم، 



  .فباعھ من المشركین، واشترى بھ سالحًا، وغیره مما في أیدیھم
* * * * * * * * * *  
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  یار في البیع والغبن فیھباب الخ
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 263ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

البیعان : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
  )).بالخیار فیما تبایعا حتى یفترقا عن رضى

: ھ، قالأخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّ: وفي شرح األحكام
حدَّثنا : حدَّثنا الحسین بن القاسم، قال: أخبرنا أبو زید العلوي، قال

حدَّثني : أحمد بن محمد، عن عمھ علي، عن خالد أبي ھاشم، قال
أبوك الحسن بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن الحسین 

كل : ((مقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ: َعَلْیھم السَّالم، قال
متابیعین فكل واحد منھما على صاحبھ بالخیار مالم یفترقا، أو 

  )).یكون خیار
بالسند المتكرر عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن : وفیھا

النخعي، عن المحاربي، عن المنقري، عن ابن الزبرقان، عن أبي 
ر البیعان بالخیا: (خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

  ).فیما یتبایعا حتى یفترقا عن رضا
البیعان بالخیار مالم ]: 2/44[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

  .یفترقا، كما قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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أنھ سئل عن معنى حدیث : حدَّثني أبي، عن أبیھ]: 2/45[وفیھا 
البیعان بالخیار : (( َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في قولھرسول اللَّھ َصلَّى اهللا

ھما بالخیار مالم یفترقا عن رضى ومقاطعة في : قال)) مالم یفترقا



السلعة، فإذا تقاطعا فالسلعة لمشتریھا إال أن یستقیل ھو، أوالبائع 
  .فیقیلھ اآلخر

  .وذكر الحدیث في المنتخب، وفسره بنحو ھذا التفسیر
، ]2/160:العلوم[عیسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد بن 

بإسناده المتكرر عن محمد، عن أحمد، عن ]: 2/1254:الرأب[
حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، 

البیعان بالخیار : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
  )).مالم یتفرقا عن رضى

عن آبائھ، عن علي ]: 261ص[موع زید َعَلْیھ السَّالم وفي مج
من : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: َعَلْیھم السَّالم، قال

اشترى مصراة فھو بالخیار فیھا ثالثًا، فإن رضیھا وإال ردھا، ورد 
معھا صاعًا من تمر، ومن اشترى محفلة فھو بالخیار فیھا ثالثًا، 

قال أبو خالد )) رضیھا وإال ردھا، ورد معھا صاعًا من تمرفإن 
فسر لنا زید بن علي المصراة من اإلبل، والمحفلة من : رحمھ اللَّھ

  .الغنم وھي التي یترك لبنھا أیامًا
]: 2/1256:الرأب[، ]3/160:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 

من : ((َوآلھ وَسلَّم قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ: بھذا السند قال
اشترى مصراة فھو فیھا بالخیار ثالثًا، فإن رضیھا وإال ردھا، ورد 

  )).معھا صاعًا من تمر
تصر یعني ضرعھا، : المصراة من اإلبل: قال محمد بن منصور

  .وتسمى من الغنم محفلة
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وقد روي عن ]: 2/45[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
من اشترى مصراة فھو فیھا بالخیار، : ((ھ في ذلك أنھ قالرسول اللَّ

فإن رضیھا جاز علیھ البیع، وإن لم یرضھا رّدھا ورد معھا صاعًا 
  )).من تمر

فھي التي قد صّریت، وُحِبس لبنھا في ضرعھا، ولم : والمصّراة



  .تحلب فیما كانت تحلب فیھ من أوقاتھا
عن آبائھ، عن علي  ]:262ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم جاءه رجل : َعَلْیھم السَّالم
یارسول اللَّھ إني أخدع في البیع، فجعل لھ رسول اللَّھ َصلَّى : فقال

  .اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فیما اشترى أو باع الخیار ثالثًا
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم جعل  أنھ َصلَّى: بھذا السند]: 262ص[وفیھ 

  .عھدة الرقیق ثالثًا
]: 495ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 

قال رسول : بسنده المعروف عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  )).المغبون المحمود، وال مأجور: ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

* * * * * * * * * *  
  فصل فیمن باع عبدًا ولھ مال

، ]2/161:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 
أخبرنا عباد، : أخبرنا محمد بن منصور، قال]: 2/1258:الرأب[

من : (عن حاتم، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
مبتاع، قضى بھ باع عبدًا ولھ مال، فالمال للبائع إال أن یشترط ال

  ).رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  فصل في الفاسد

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 263ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
  ).الیجوز البیع إلى أجل الیعرف: (السَّالم، قال
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، وال ()الیجوز البیع إلى النیروز: وقال زید بن علي َعَلْیھما السَّالم
، وال إلى صوم النصارى أو إلى إفطارھم، وال ()إلى المھرجان

یجوز البیع إلى العطا، وال إلى الحصاد، وال إلى الدیاس، وال إلى 
الجذاذ، وال إلى القطاف، وال إلى العصیر، وال بأس بالبیع إلى 
الفطر، وإلى األضحى، وإلى الموسم، وإلى أجل معروف عند 

  .ھذا جائز المسلمین فالبیع إلى



: أن رجلین أختصما إلیھ، فقال أحدھما: بھذا السند]: 269ص[وفیھ 
بعت ھذا قواصر، واستثنیت خمس قواصر لم أعلمھن ولي الخیار، 

  ).بیعكما فاسد: (فقال َعَلْیھ السَّالم
بسند ]: 2/1249:الرأب[، ]2/158:العلوم[ومثلھ في األمالي 

عن زید، عن آبائھ محمد، عن أحمد، عن حسین، عن أبي خالد، 
  .َعَلْیھم السَّالم

* * * * * * * * * *  
  باب بیع أمھات األوالد

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 276ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
إذا مات : (أنھ كان یجیز بیع أمھات األوالد، وكان یقول: السَّالم

ك منھا سیدھا ولھا منھ ولد فھي حرة من نصیبھ؛ ألن الولد قد مل
  ).شقصًا، وإن كان ال ولد لھا بیعت

یاأمیر المؤمنین : بھذا السند أن رجًال أتاه، فقال]: 277ص[وفیھ 
) نعم: (إن لي أمة قد ولدت مني، أفأھبھا ألخي ؟ قال َعَلْیھ السَّالم

یا أمیر : فوھبھا ألخیھ، فوطیھا فولدھا، ثم أتاه اآلخر، فقال
فوطأوھا ) نعم: (َعَلْیھ السَّالم المؤمنین أھبھا ألخ لي آخر ؟ قال

  .جمیعًا وأولدوھا، وھم ثالثة
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، ]2/164:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
سألت أحمد بن عیسى عن : أخبرنا محمد، قال]: 2/1268:الرأب[

كیف : إني ألستوحش منھ، وقال: بیع أمھات األوالد ؟ فكرھھ، وقال
علیًا كان یرى ذلك ؟ فذكرت قولھ لقاسم بن إبراھیم،  لنا أن نعلم أن

صدق، وكیف لنا أن نعلم أن علیًا كان : نحوًا من قولھ، وقال: فقال
  .یفعلھ

: مثل روایة األمالي عنھما زاد فیھ]: 60ص[وفي الجامع الكافي 
سمعت القاسم بن إبراھیم یذكر عمن : وقال محمد في كتاب القاسم

وا الیثبتون عن علي َعَلْیھ السَّالم بیع أمھات أدرك من أھلھ أنھم كان



  .األوالد
التباع أمھات ]: 46ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

األوالد، وال یجوز ذلك بین العباد ؛ ألنھن قد عتقن على موالیھن 
من البیع، وإن كان قد بقي لھم ملك أعناقھن یوطأن بذلك، ولو 

یجز لموالیھن أن یطأوھن إال بنكاح  عتقن من الملك كلھ لم
وتزویج، وإنما معنى عتقھن فھوحكم یمنع موالیھن من بیعھن إذا 

  .ولدن من موالیھن
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وفي ذلك ماروي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال 
: في أم إبراھیم حین ولدتھ، وكانت جاریة من القبط أھدیت لھ، فقال

فحكم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بأن )) تقھا ولدھاأع((
الولد قد حظر على أبیھ بیع أمھ، وإن كان باقیًا علیھا ملكھ، ولوال 
أن الملك بعد باق لھ علیھا لما جاز أن یجعل سیدھا عتقھا مھرھا 

إذا أراد عتقھا وتزویجھا ؛ ألن الفرج الیحل إال بمھر، ولوال أن لھ 
علیھا ملكًا لم یجز أن یجعل عتقھا مھرھا، فقام عتقھا مقام ثمنھا، 

أعتقتك، فأجعل عتقك مھرك، فتراضیا : أال ترى أنھ لو قال لھا
بذلك فغلط فأعتقھا، ثم أراد تزویجھا بعد ذلك وأبت لحكم لھ علیھا 
بالسعي في قیمتھا ؛ ألن الغدر، واإلخالف، ونقض العھد جاء من 

  .قبلھا
من إطالق بیعھن : ویھ ھمج الناس عن أمیر المؤمنینفأما مایر

  .فذلك ماالیصدق بھ علیھ، والیقول بھ من عرفھ فیھ
أنھ سئل عن بیع أمھات األوالد، : وفي ذلك ما حدَّثني أبي، عن أبیھ

  .الیجوز ذلك فیھّن، والیحكم بھ علیھّن: فقال
فال نقبل  وأما مایرویھ أھل الجھل عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم

: ذلك منھم، والنصدق بھ علیھ، قال یحي بن الحسین رضي اهللا عنھ
  .لو كان ذلك كذلك لكان أھل بیتھ أعلم بذلك

لما سئل عن بیع أمھات ]: 225ص[وقال َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 



معاذ اللَّھ، أال ترى أن ماریة القبطیة أم إبراھیم لما ولدت : األوالد
: قال)) أعتقھا ولدھا: ((ي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمإبراھیم، قال النب

أعتقھا من البیع وحده، ولو كانت عتقت لم یجز أن یجعل عتقھا 
  .صداقھا، وقد قال بغیر ذلك غیرنا
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ورووه عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، ولم یصح ذلك عندنا 
  .بل ھو كذب علیھ، وباطل

وما ]: 10ص 4ج[هللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید وقال المؤید با
ذھبنا إلیھ من منع بیعھّن ھو قول عامة الفقھاء، وھو مما أجمع 

علیھ في الصدر األول، وذھبت اإلمامیة إلى أن بیعھّن جائز، وبھ 
قال الناصر َعَلْیھ السَّالم، وروى القوالن جمیعًا عن أمیر المؤمنین، 

ن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم وروایة زید بن علي، ع
  .مثل قول اإلمامیة

  .مثل قولنا عنھ َعَلْیھ السَّالم: وروى لنا أبو العباس الحسني
أخبرنا محمد بن الحسین بن علي العلوي : قال أبو العباس الحسني

: ، قال-یعني أخا الناصر  - حدَّثنا أبي الحسین : المصري، قال
ن بن زید بن عیسى بن زید بن علي، عن أبي حدَّثنا زید بن الحسی

بكر عبداهللا بن أبي أویس، عن حسین بن عبداهللا بن ضمیرة، عن 
التباع أم : (أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقول

  ).الولد
أنھ سئل : حدَّثني أبي، عن أبیھ]: 47ص 2ج[وفي األحكام أیضًا 

أرى ذلك، ولسنا نصحح ماروي، ال: عن بیع أمھات األوالد ؟ فقال
  .وقیل بھ عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم من بیعھن

* * * * * * * * * *  
  باب في بیع المدبَّر وعتق من لم یدفع ثمنھ

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 277ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
حدث بي  إني جعلت عبدي حرًا إن: أن رجًال أتاه، فقال: السَّالم



فإنھ قد أحدث : ، قال)ال: (حدث، أفلي أن أبیعھ ؟ قال َعَلْیھ السَّالم
  ).حدثھ على نفسھ، ولیس لك أن تبیعھ: (قال) أي فسق(

)1/606(  

  

، ]2/168:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي ]: 2/1285:الرأب[

  .إلخ مثلھ..أن رجًال أتى علیًا: ، عن آبائھخالد، عن زید
حدَّثني أبي، عن ]: 48ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

البأس ببیع المدبر إذا اضطر : أنھ سئل عن المدبر ؟ فقال: أبیھ
أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : صاحبھ إلى بیعھ، وقد ذكر
إذا مات سید المدبر : ((لھ، وكان یقول وَسلَّم أمر رجًال ببیع مدبرًا

  )).خرج من ثلثھ، وإنما ھو وصیھ
عن القاسم َعَلْیھ السَّالم نحوه، ]: 55ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

  .الیباع، وال یوھب: وقد قال أھل المدینة: وزاد
في من أعتق قبل ]: 221ص[وفي المنتخب للھادي َعَلْیھ السَّالم 

الیرد في الرق إنما على المشتري : المدفع ثمنھ قال َعَلْیھ السَّ
  .الثمن

في مصقلة بن : وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
ھبیره حیث باعھ الرقیق فأعتقھم، وھرب إلى معاویة، ولم یردھم 

  .علي َعَلْیھ السَّالم في الرق
* * * * * * * * * *  

  فصل في بیع المصحف ومایلحق بذلك
، ]2/161:العلوم[بن عیسى َعَلْیھما السَّالم  في أمالي أحمد

أخبرنا حسین بن نصر، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1259:الرأب[
عن خالد، عن حصین، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن علي 

  .أنھ كان الیرى ببیع المصاحف، وشرائھا بأسًا: َعَلْیھ السَّالم
من أخذ على تعلیم : ((موقد تقدم قولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ



في باب األذان في المجموع، )) القرآن أجرًا كان حّظھ یوم القیامة
  .واألمالي، وشرح التجرید، والجامع الكافي
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ألمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ یبغضھ في اهللا كذلك، وروایُة : وفیھ
رآن باألجرة، المرتضى َعَلْیھ السَّالم النَّھُي، ونھى عن تعلیم الق

  .وسیأتي في األحكام
قال أحمد بن عیسى، وھو قول ]: 372ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

فیما حدَّثنا حسین، عن زید، عن أحمد، : القاسم، ومعنى قول الحسن
البأس ببیع المصاحف وشراءھا، والتجارة فیھا، وكتابتھا : عنھ

  .باألجرة
، ولیس بایعھا یبیع وماھي عندي إال كغیرھا من التجارة: قال أحمد

وكذلك قال القاسم : القرآن الشریف إنما یبیع الجلد، وأجرة یده، قال
البأس ببیع المصاحف وشرائھا، وكتابة القرآن والعلم : بن إبراھیم

  .باألجر
وروى محمد بإسناده عن علي، ومحمد بن الحنفیة، والشعبي أنھم 

  .البأس ببیع المصاحف وشرائھا: قالوا
  .لیس ھو یبیع القرآن، إنما ھو یبیع الجلد وعمل یده: قال الشعبي

البأس عندنا ]: 49ص 2ج[وفي اإلحكام قال الھادي َعَلْیھ السَّالم 
ببیع المصاحف وكتابتھا باألجر والتجارة فیھا ؛ ألنھ إنما یأخذ 

األجر على تعبھ، وكتابتھ وعمل یده، وأما أخذ المعلم األجر على 
اه فال خیر في ذلك، وقد جاء عن أمیر تحفیظ القرآن لمن یحفظھ إی

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
  )).من أخذ على تعلیم القرآن أجرًا كان حضھ یوم القیامة: ((وَسلَّم

: أنھ سئل عن شراء المصاحف وبیعھا، فقال: وحدَّثني أبي عن أبیھ
  .شرائھا، وكتابة القرآن باألجرةالبأس ببیع المصاحف و
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یجب على كل من علم : قال یحیى بن الحسین رضي اهللا عنھ
مشاھرة، أو غیر ذلك أن الیختص القرآن كلھ نفسھ بالمجاعلة، 

ولكن تكون مجاعلتھ على غیره من األدب، والخط، والھجا، وقراءة 
 مشارطة الكتب، وغیر ذلك، ویكون القرآن داخًال في تعلیمھ بال

علیھ، وما كان من بر من المتعلم ومكافأة على ذلك قبلھ المعلم، 
  .وجاز لھ قبولھ وأخذه

البأس : في تعلیم القرآن والكتابة بأجر، قال: وحدَّثني أبي، عن أبیھ
بذلك إذا لم یكن المشارطة على القرآن خصوصیھ، وقد ذكر أن 

لھ وَسلَّم فمرت بحي سریة خرجت لرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآ
ھل فیھم من یرقي ؟ فرقاه : من العرب وقد لدغ سیدھم، فسألوھم

بعضھم بفاتحة الكتاب، فعوفي فأعطوھم ثالثین شاة، فلما قدموا 
اضربو : ((على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أخبروه الخبر، فقال

  )).لي معكم بسھم
* * * * * * * * * *  

  محلَّى بالذھب والفضةفصل في بیع ال
، ]2/170:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 

أخبرنا حسین بن نصر، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1292:الرأب[
عن خالد، عن حصین، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن علي بن 

في السیف المفضض، والمنطقة، والقدح : أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
إذا اشتریتھ بأكثر مما فیھ من الفضة فال بأس، وإن : (لیشترى، قا

  ).كان بأقل مما فیھ فھو حرام
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في سیف ]: 73ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أن ذلك : محلى بفضة أو مصحف محلى بفضة یشترى بدراھم

الیجوز عندنا حتى یعلم كم وزن الحلي من درھم، فیشترى الحلي 



نھ سواء سواء، ثم یشتري السیف بفضلة یتراضیان علیھا، أو بوز
المصحف، وكذلك بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
أنھ أمر رجًال اشترى قالدة یوم خیبر مرصعة بالذھب، فیھا خرز 

مركب وبین بالذھب، فأمره أن یمیز بین خرزھا، وبین الذھب، 
: مافیھا، فیشتریھ بوزونھ من الذھب، فقالویقطعھ منھ حتى یعرف 

ال، حتى تمیز : إنما اشتریت الحجارة بالفضلة بین الوزنین، فقال
  .مابینھما، فلم یتركھ حتى میز بینھما

مثلھا عنھ َصلَّى اهللا ]: 241ص[وروى َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
جوھر : (قال فیھا) بجوھر(َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، إال أنھ أبدل الخرز 

  ).إلخ...ویقلعھ منھ: (وبین جوھرھا، وبلفظ) إلخ...معلق بالذھب
* * * * * * * * * *  

  فصل في المبیع المعیوب والمجازفة والمرابحة والكذب فیھا
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 266ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

جد فیھا في رجل اشترى من رجل جاریة، ثم وطئھا، ثم و: السَّالم
  .عیبًا، فألزمھا المشتري، وقضى على البائع بعشر الثمن

، ]2/1257:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أبو الطاھر، عن أبي : أخبرنا محمد، قال]: 2/161:العلوم[

إذا ابتاع : (أن علیًا َعَلْیھ السَّالم، قال: ضمرة، عن جعفر، عن أبیھ
فوجد بھا عیبًا، وقد أصابھا حطوا عنھ بقدر العیب من الرجل األمة 

  ).ثمن الجاریة، ویلزمھا الذي ابتاعھا
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1347:الرأب[، ]2/187:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن جمیل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن 

عن علي عبید اللَّھ بن محمد بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، 
فیمن باع سلعتة بھا داء، فجاء المبتاع بشاھدین : َعَلْیھ السَّالم

  .یشھدان أنھ كتمھ داء، أو عوار ردت إلیھ سلعتھ
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1276:الرأب[، ]2/166:العلوم[وفیھا 



حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن 
البأس بالمجازفة مالم یسم : (م، قالآبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّال

  ).كیًال
عن آبائھ، عن علي ]: 258ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

من كذب في مرابحة فقد خان اللَّھ ورسولھ : (َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).والمؤمنین، وبعثھ اللَّھ عز وجل یوم القیامة في زمرة المنافقین

* * * * * * * * * *  
ة العبد وبیع خدمتھ وعدم التفریق بین ذوي األرحام فصل في تجار

  من الرقیق
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 278ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أن رجًال أتاه قد اشترى من عبِد رجٍل قد واله ضیعتھ، فقال : السَّالم
یخیره سیده بین : (لم آذن لعبدي في التجارة فلزمھ دین، قال: السید
تدیھ بالدین، أو یبیعھ ویقضي الدین الذي علیھ من الثمن، فإن أن یف

  ).كان الثمن الیفي بالدین فلیس علىالسید غرم أكثر من رقبة عبده
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كذلك بلغنا عن ]: 65ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أمیر المؤمنین رحمة اهللا علیھ أن رجلین ارتفعا إلیھ یختصمان، 

یاأمیر المؤمنین إن عبدي ھذا ابتاع من ھذا شیئًا، : أحدھما فقال
وإني رددتھ علیھ فأبى أن یقبلھ، فقال لھ أمیر المؤمنین رضي اهللا 

: فقال) ھل كنت تبعث غالمك بالدرھم یشتري لك بھ اللحم ؟: (عنھ
  ).قد أجزت علیك شراه: (نعم، قال

، ]2/167:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن : أخبرنا محمد، قال]: 2/1281:الرأب[

: حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم
أن رجًال أتى علیًا َعَلْیھ السَّالم قد اشترى من عبِد رجٍل قد وّاله 

بیع إال الی: (لم آذن لعبدي أن یبیع، فرده، وقال: ضیعتھ، فقال السید
  ).بإذن السید



بھذا السند عن زید ]: 2/1275:الرأب[، ]2/165:العلوم[وفیھا 
لو أن رجًال باع خدمة عبد حیاتھ تمَّ إذا رضي : َعَلْیھ السَّالم، قال

  .العبد
: أخبرنا محمد، قال]: 2/1275:الرأب[، ]2/166:العلوم[وفیھا 

: جعفرأخبرنا إسماعیل بن موسى، عن شریك، عن جابر، عن أبي 
  .أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم باع خدمة المدبر
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عن آبائھ، عن علي ]: 272ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
قدم زید بن حارثة رضي اهللا عنھ برقیق، : (َعَلْیھم السَّالم، قال

ظر إلى فتصفح رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الرقیق، فن
رجل منھم وامرأة كئیبین حزینین من بین الرقیق، فقال َصلَّى اهللا 

مالي أرى ھذین كئیبین حزینین من بین الرقیق : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
یارسول اللَّھ احتجنا إلى نفقة على الرقیق، فبعنا ولدًا : فقال زید)) ؟

ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ لھما، فأنفقنا ثمنھ على الرقیق، فقال رسول اللَّھ َصلَّ
فرده على أبویھ وأمر )) ارجع حتى تسترده من حیث بعتھ: ((وَسلَّم

أن رسول اللَّھ : رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم منادیًا ینادي
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یأمركم أن ال تفرقوا بین ذوي األرحام 

  ).من الرقیق
، ]2/168:العلوم[بن عیسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد 

أخبرنا محمد، عن حفص، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1288:الرأب[
أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رأى امرأة : عن جعفر، عن أبیھ

بعت : قال)) مالھذه تبكي ؟: ((من السبي تبكي، فقال لصاحب السبي
انطلق حتى : ((ثمنًا حسنًا، قال ابنًا لھا في بني عبس أعطیت بھ

  )).ترده
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ویفرق بین ]: 52ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
السبي إال بین األم وولدھا، وفي ذلك ماروي عن رسول اللَّھ َصلَّى 

أنھ كان إذا قدم علیھ بالسبي صفھم، ثم قام : اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
)) مایبكیك؟: ((فإذا رأى امرأة تبكي، قال لھا ینظر في وجوھھم،

بیع ابني، فیأمر بھ فیرد إلیھا، وقدم إلیھ أبو أسید بسبي : فتقول
)) مایبكیك؟: ((فصفھم، فقام ینظر إلیھم، فإذا امرأة تبكي، فقال لھا

: بیع ابني في بني عبس، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: فقالت
  )).ھ كما بعتھ بالثمن فركب أبو أسید فجاء بھلتركبن فلتجیئن ب((

* * * * * * * * * *  
  فصل في استبراء الجاریة إذا بیعت وبیع بریرة

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 273ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
من اشترى جاریة فال یقربھا حتى یستبرئھا : (أنھ قال: السَّالم

  ).بحیضة
، ]2/117:العلوم[یسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد بن ع

أخبرنا محمد، أخبرنا محمد بن راشد، عن ]: 2/1141:الرأب[
إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 

إذا ابتاع الجاریة أصاب منھا مادون الفرج مالم : (السَّالم، قال
  ).یستبرئھا

: عن علي َعَلْیھم السَّالم عن آبائھ،]: 273ص[وفي المجموع أیضًا 
أنھ سئل عن رجل لھ مملوكتان أختان، فوطئ أحدھما، ثم أراد أن 

لیس لھ أن یطأ األخرى حتى : (یطأ األخرى ؟ فقال َعَلْیھ السَّالم
  ).یبیع التي وطئھا، أو یزوجھا
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عن األمة إذا : سألت زید بن علي َعَلْیھ السَّالم]: 273ص[وفیھ 
فإن : بشھر، قلت: ض بكم یستبریھا ؟ فقال َعَلْیھ السَّالمكانت التحی

كان ملكھا بھبة، أو میراث، أو وقعت في سھمھ من المغنم كلھ 
  .نعم: سواء ؟ قال َعَلْیھ السَّالم



نھى : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 274ص[وفیھ 
الى أن یوطأن حتى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن الحب

یضعن إذا كان الحبل من غیرك أصبتھا شراء أو ُخمسًا، وقال 
الماء یسقي الماء، ویشد : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

ونھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم )) العضم، وینبت اللحم
  ).ولعن مھر البغي، وأجر ماء كل عسیب، وھي الفح

قال محمد بن سلیمان ]: 226ص[وفي المنتخب للھادي َعَلْیھ السَّالم 
وسألتھ عن حكم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : رضي اهللا عنھ

كان في بریرة أربع خصال كلھا سنة، قال : وَسلَّم في بریرة ؟ فقال
ولم )) لساقالطالق لمن أخذ با: ((النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

یجعل بیعھا طالقھا ؛ ألنھا بیعت ولھا زوج، وسألتھ عن عائشة 
عما فعلت حین اشترتھا، واشترطت التي باعتھا أن الوالء لھا ؟ 

وأبطل )) الوالء لمن أعتق: ((فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
أعتقت، الشرط، وخیرھا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حین 

فخّیرھا في زوجھا، فاختارت نفسھا، ففرق بینھما، وتصدق علیھا 
ھو : ((بتمر، فأھدتھ لرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال

  )).علیھا صدقة، ولنا ھدیة
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وسواءً  كان الزوج حرًا، أو مملوكًا، إذا : قال الھادي َعَلْیھ السَّالم
  .ُأْعتقت خّیرت

* * * * * * * * * *  
  فصل في بیع الحیوان بالحیوان والحیوان باللحم

الیجوز بیع شاة ]: 64ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
بعشرین رطل لحمًا، أو أقل، أو أكثر، وال یجوز بیع عشرة أرطال 
لحمًا بشاة من أي اللحوم كان، وال یجوز أن یشتري بھ حیوان مما 

نھى عن : ؛ ألن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یؤكل لحمھ
  .بیع اللحم بالحیوان



عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في ]: 200ص[وروى مثلھا 
  .المنتخب

أخبرنا السید أبو العباس : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ
حدَّثنا محمد بن عبد  :أخبرنا محمد بن بالل، قال: رحمھ اللَّھ، قال

حدَّثنا الحسن بن الحسین العرني، عن علي : العزیز الكلَّاري، قال
كره : بن القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبیھ، عن جده قال
  .علي َعَلْیھ السَّالم بیع شيء من الحیوان واحدًا بأكثر مؤخرًا

* * * * * * * * * *  
  صناف جملةفصل في بیع العاجل باآلجل وبیع األ

، ]2/183:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا محمد بن جمیل، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1331:الرأب[

عن حسن بن حسین، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن 
أنھ كره بیع وسق من تمر : أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم

مدینة عاجل من آجل، إن تمر المدینة خیبر بوسق من تمر ال
  .أجودھما
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1303:الرأب[، ]2/173:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن جمیل، عن إسماعیل بن مصبح، عن عمر بن 

جابر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
راھم ضربة حتى تضیف لكل نوع أصنافًا بد() التشتري: ((قال

  )).ثمنھ من الورق
* * * * * * * * * *  

  باب فیما ُیكال ویوزن إذا بیع بعضھ ببعض
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 257ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أھدي لرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم تمر فلم : (قال: السَّالم
)) دونك ھذا التمر حتى أسألك عنھ: ((، فقال لباللیرد منھ شیئًا

فانطلق بالل، فأعطى التمر مثلین، وأخذ مثًال، فلما كان من : قال



آتنا خبیئتنا التي : ((الغد، قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
فلما جاء بالل بالتمر قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ )) استخبأناك

فأخبره بالذي صنع، فقال لھ )) ماھذا الذي استخبأناك: ((آلھ وَسلَّمَو
الذي الیصلح () ھذا الحرام: رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أكلھ، انطلق فاردده على صاحبھ، ومره أن الیبیع ھكذا، وال 
لذھب الذھب با: ((ثم قال رسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم)) یبتاع

مثًال بمثل، والفضة بالفضة مثًال بمثل، والبر بالبر مثًال بمثل، 
والذرة بالذرة مثًال بمثل، والشعیر بالشعیر مثًال بمثل، یدًا بید، فمن 

  ))).زاد، أو ازداد فقد أربى
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، ]2/155:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، : قال أخبرنا محمد،]: 2/1239:الرأب[

عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 
وتقدیم الشعیر )) یابالل: ((مثلھ بزیادة) إلخ..أھدي: (السَّالم قال

  )).یدًا بید: ((على البر، ولیس فیھ أیضًا
وفي ذلك : مثلھ بلفظ]: 37ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

) إلخ...أھدى: (غنا عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قالما بل
بعد الفضة، ... وبزیادة التمر بالتمر)) یدًا بید: ((ولیس فیھ أیضًا

وفیھ زیادة بعد قولھ فقد )) استخبیناك: ((وبلفظ)) فأمره: ((وبلفظ
  )).والملح بالملح مثًال بمثل((اربا 

بلفظ بلغنا، ]: 199ص[لسَّالم ونحوه في المنتخب للھادي َعَلْیھ ا
  .وأمره أن یسترده)) ھذا الیجوز: ((إلى قولھ...وصح عندنا

وفي ذلك ماروي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 193ص[وفیھ 
البر بالبر مثًال بمثل، والشعیر بالشعیر مثًال : ((َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  ).)بمثل، یدًا بید، فمن زاد أو ازداد فقد أربى
حدَّثني أبي، عن ]: 38ص 2ج[وفي األحكام للھادي َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا الثقات یرفعونھ إلى رسول : أنھ سئل عن الصرف، فقال: أبیھ



التبیعوا الذھب بالذھب إال : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
منھ  بعضھ على بعض، وال تبیعوا غایبًا() مثًال بمثل التشفوا

  )).بحاضر
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أنھ سئل عن دراھم ردیة الفضة بدراھم : وحدَّثني أبي، عن أبیھ
إذا لم یدخل في ذلك ما ال یحل من التفاضل فال : جیدة الفضة، فقال

: بأس بذلك، وإنما ھو كما جاء عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  .سواًء سواء یدًا بید

وال یجوز ): یعني الھادي(َعَلْیھ السَّالم  قال]: 71ص 2ج[وفیھا 
للرجل أن یبیع شیئًا مما قد اشتراه مما یكال أو یوزن إذا لم یقبضھ، 
ولم یستوف بكیلھ، وكذلك لو استوفى كیلھ، ثم أراد بیعھ وتولیتھ فال 

ینبغي لھ أن یبیعھ، والیولیھ حتى یوفیھ الذي یبیعھ منھ، أو یولیھ 
روي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ إیاه بكیل حدید، وكذلك 

واإلقالة، والتولیة، والبیع )) مع كل صفقة كیلة: ((وَسلَّم أنھ قال
  .عندنا في ذلك سواء البد من إعادة الكیل فیھ

روي عن النبي َصلَّى اهللا ]: 195ص[وفي المنتخب لھ َعَلْیھ السَّالم 
لم یضمن، ویختلف فیھ َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ نھى عن بیع ما

  .الصاعان من البائع والمشتري
من ابتاع طعامًا فال یبعھ : وقد تقدمت روایة األمالي عن ابن عباس

  .حتى یكتالھ
* * * * * * * * * *  
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  )ص(فصل في صفة الدراھم في عھده 
كان الدراھم في ]: 74ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 



اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كدراھمنا الیوم، ولم  زمان رسول
یكن في زمان النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وال في الجاھلیة 
للعرب ضرب دنانیر، والدراھم تعرف، وإنما كانوا یتبایعون، 
ویتشارون بالتبر دراھم معروفة وأواقي مفھومة، وكان الرطل 

على عھد رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم األول الذي كان 
بالمدینة اثنتي عشرة أوقیة، وكانت كل أوقیة أربعین درھمًا، فكان 
رطلھم اربعمائة درھم، وثمانین درھمًا بھذا الذي في أیدي الناس 

والدلیل . الیوم، فأقر رطلھم على ذلك َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
لیس فیما : ((بھ في ذلك قولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمعلى ماقلنا 

ثم قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ )) دون خمس أواق من الفضة زكاة
)) لیس فیما دون مائتي درھم زكاة: ((وَسلَّم بإجماع األمة عنھ

لیس فیما دون مائتي درھم زكاة، ولیس فیما : ((فعلمنا حین قال
أن األوقیة كانت إذا ذاك أربعین درھمًا )) كاةدون الخمس أواق ز

بھذا الدرھم الذي الاختالف عند األمة فیھ، أن الزكاة تجب في 
إن أول من ضرب الدراھم في اإلسالم : ویقال: مائتي درھم بھ، قال

عبد الملك بن مروان، وھذا الدرھم الذي تخرج بھ الزكاة فھو 
وإنما یسمونھ وزن  الدرھم الذي یسمیھ أھل العراق وزن سبعة،

أنك إذا زدت : سبعة ؛ ألنھ سبعة أعشار المثقال، والدلیل على ذلك
على ھذه الدرھم ثالثة أسباعھ صار ذلك مثقاًال ؛ ولذلك صارت 

وقد كانت دنانیر قیصر ملك : العشرة دراھم بھ سبعة مثاقیل، قیل
  الروم ودراھم األكاسرة البغلیة

فلم یكونوا یتبایعون بھا، وكانوا  ترد على العرب بمكة في الجاھلیة،
یردونھا إلى مایعرفون من التبر على وزن المثقال، والدرھم على 

تجربتھا في األواقي واألرطال، وكان رطلھم كرطل المدینة 
  .أربعمائة وثمانین درھمًا، ووقیتھم أربعین درھمًا

* * * * * * * * * *  
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  فصل فیما الیحل بیعھ
، ]2/179:العلوم[بن عیسى َعَلْیھما السَّالم  في أمالي أحمد

حدَّثني أحمد بن عیسى، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1326:الرأب[
عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 

لعن اللَّھ : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
رھا، وبائعھا، ومشتریھا، وآكل ثمنھا، الخمر، وعاصرھا، ومعتص

  )).وشاربھا، وساقیھا، وحاملھا، والمحمولھ إلیھ
بلغنا عن علي بن ]: 408ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
لعن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : (أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

  .مثلھ) إلخ..َوآلھ وَسلَّم
أخبرنا ]: 2/1351:الرأب[، ]2/188:العلوم[ وفي األمالي أیضًا

أخبرنا عبداهللا بن داھر، عن أبیھ، عن جعفر بن محمد، : محمد، قال
  .أنھ كره بیع العصیر إذا كان جلدًا یعني إذا أشتد قلیًال: عن أبیھ

* * * * * * * * * *  
  باب في السلم

َلْیھم عن آبائھ، عن علي َع]: 278ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
من أسلف في طعام إلى أجل فلم یجد عند صاحبھ : (السَّالم، قال

خذ مني غیره بسعر یومھ، لم یكن لھ أن یأخذ إال : ذلك الطعام، فقال
الطعام الذي أسلف فیھ، أو رأس مالھ، ولیس لھ أن یأخذ نوعًا من 

  ).الطعام غیر ذلك النوع
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بي العباس، عن ابن بسنده المتكرر عن أ: وفي شرح األحكام
إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن ابن الزبرقان، عن أبي 

  .مثلھ: خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم
، ]2/159:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أحمد بن عیسى، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1251:الرأب[
البأس بالسلم في : خالد، عن أبي جعفر، قال عن حسین، عن أبي



  .الحیوان أسنان معلومة إلى أجل معلوم
البأس : أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراھیم قال: أخبرنا محمد قال

  .بالسلم في الحیوان إذا كان سنًا معلومًا إلى أجل معلوم، وكرھھ قوم
ھل وھذا قول أھل الحجاز، وأھل البیت، وأ: قال محمد بن منصور

  .الكوفة الیأخذون بھ
بسنده عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 279ص[وفي المجموع أیضًا 

البأس أن تأخذ بعض رأس مالك، وبعض رأس : (السَّالم، قال
  ).سلمك، وال تأخذ شیئًا من غیر سلمك

  .أنھ كره الرھن، والكفیل في السلم]: 279ص[وفیھ بھذا السند 
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والسلم ]: 78ص 2ج[السَّالم في األحكام وقال الھادي َعَلْیھ 
الصحیح الجائز أن یسلم الرجل إلى رجل ماًال في شيء معروف، 
بوزن أو كیل معروف، بصفة معروفة، إلى أجل معروف محدود 

مسمى بینھما، یدفعھ إلیھ، ویسلمھ ببلد معروف، فإذا أسلم إلیھ ذلك 
عرف بین المال، وقبضھ على ھذه الشروط فھذا سلم صحیح، وال أ

علماء آل الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، والغیرھم في ھذا 
اختالفًا، وقد صح لنا أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أخذ 

سلمًا من یھودي دنانیر في تمر موصوف معروف بحسنھ إلى أجل 
 معروف بكیل معروف، وكذلك روي لنا عن أمیر المؤمنین علي

  .بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ لم یكن یرى بالسلم بأسًا
إن السلم : وكذلك كان یقول جدي القاسم بن إبراھیم رحمة اهللا علیھ

جائز على صحتھ، وكذلك كان یقول جمیع علماء آل رسول اللَّھ 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم من ولد الحسن والحسین َعَلْیھما السَّالم، 

ھما النعلم في جواز السلم إذا كان صحیحًا بین أحد منھم وغیر
  .اختالفًا
بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ]: 90ص 2ج[وفیھا 

یامحمد إن شئت أسلمت إلیك وزنًا معلومًا : أن یھودیًا أتاه، فقال لھ



في كیل معلوم في تمر معلوم، إلى أجل معلوم، من حائط معلوم، 
الیایھودي، ولكن إن : ((فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

شئت فأسلم وزنًا معلومًا إلى أجل معلوم في تمر معلوم، وكیل 
نعم، فأسلم إلیھ فلما : فقال الیھودي)) معلوم، وال أسّمي لك حائطًا

َوآلھ كان آخر األجل جاء الیھودي إلى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
: وَسلَّم یتقاضاه، فقال لھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

إنكم معشر بني عبد : فقال)) یایھودي إن لنا بقیة یومنا ھذا((
المطلب قوم مطل، فأغلظ لھ عمر، فقال لھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 

ھ حقھ، انطلق معھ إلى موضع كذا وكذا، فأوف: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).وزده كذا وكذا للذي قلت لھ
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، والمنتخب ]99ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
: فیمن لھ دین عند رجل فأراد أن یسلمھ إلیھ قبل قبضھ]: 207ص[

إنھ الیجوز ألنھ الكالي بالكالي، وقد نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .وھو الدین بالدین َوآلھ وَسلَّم عن ذلك،

وقد ]: 103ص 2ج[وفي السلف قال َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
استسلف رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم تمرًا ثم رد أكثر منھ، 

  .وال بأس بذلك عن طریق التفضل
وفي السلف الذي جر منفعھ الذي ]: 81ص 2ج[وقال َعَلْیھ السَّالم 
كل سلف جر : ((لَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال فیھ رسول ال
  )).منفعة فھو حرام

، ]2/190:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد بن جمیل، عن : حدَّثنا محمد، قال]: 2/1357:الرأب[

إسماعیل، عن عمر، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي 
كل قرض جر : ((لَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قالطالب، عن النبي َص

منفعة فھو ربا، والیشترین أصنافًا بدراھم ضربة حتى تضیف لكل 



  )).إلخ..نوع ثمنھ من الورق
* * * * * * * * * *  
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  فصل في اإلقالة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 280ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

من أقال : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
نادمًا أقالھ اللَّھ نفسھ یوم القیامة، ومن أنظر معسرًا، أو وضع لھ 

  )).أظلھ اللَّھ تعالى في ظل عرشھ
: بمنزلة البیع، والتولیة: اإلقالة: وقال زید بن علي َعَلْیھما السَّالم

  .البیع، ویجیزھما مایجیز البیع بمنزلة البیع یفسدھما مایفسد
بالسند المتكرر : والحدیث في شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن 
المنقري، عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زید، عن أبائھ، عن 

من : ((آلھ وَسلَّمقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو: علي، قال
  )).إلخ...أقال

  باب الشفعة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 280ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أنھ قضى للجار بالشفعة في دار من دور بني مرھبة : السَّالم
  .بالكوفة، وأمر شریحًا أن یقضي بذلك
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، ]2/172:مالعلو[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 
أخبرنا محمد بن جمیل، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1297:الرأب[

عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر 
بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال في بیع 



الجار أحق بھا إذا قامت على ثمن، إال أن یطیب عنھا نفسًا : الدار
یعني بالحصص إذا : صص، قال محمد بن منصوروالشفعة بالح

كان لرجل تسعة أعشار دار، ولالخر عشرھا، ثم بیعت دار إلى 
جنب دارھما، فلھما أن یأخذاھا بالشفعة، وھي بینھما على عشرة 
  .أسھم لصاحب العشر سھم، ولصاحب التسعة أعشار تسعة أسھم

: قالأخبرنا محمد، ]: 2/1299:الرأب[، ]2/172:العلوم[وفیھا 
أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن 

وصي الیتیم بمنزلة أبیھ یأخذ لھ : (أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).الشفعة إذا رأى رغبة، وللغائب شفعة
بلغنا عن ]: 106ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

جار الدار أحق : ((وَسلَّم أنھ قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ
وبلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم )) بالدار

إذا بیعت الدار فالجار أحق بھا ؛ إذا أقامت على ثمن إن : (أنھ قال
  ).شاء إال أن یطیب عنھا نفسًا

* * * * * * * * * *  
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  باب في المضاربة
عن آبائھ عن علي َعَلْیھم ]: 281ص[ھ السَّالم في مجموع زید َعَلْی

: في المضارب یضیع منھ المال، فقال َعَلْیھ السَّالم: السَّالم
الضمان علیھ، والربح على ما اصطلحا علیھ، والوضیعة على (

  ).رأس المال
، ]2/173:العلوم[وفي أمالي أحمدبن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أخبرنا حسین بن نصر، : الأخبرنا محمد، ق]: 2/1304:الرأب[
عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم 

إذا أنفق في سفره فمن جمیع المال، وإذا : (أنھ قال في المضارب
  ).قدم وكره فما أنفق فمن نصیبھ

  .ھذا الذي علیھ الناس: قال محمد



: الأخبرنا محمد، ق]: 2/1335:الرأب[، ]2/173:العلوم[وفیھا 
في : إلخ السند المتقدم عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال..أخبرنا حسین

إن سماه بعینھ قبل موتھ، : (الرجل یموت وعنده مال مضاربة، قال
ھذا لفالن یعني فھو لھ، فإن مات ولم یذكره فھو أسوة : فقال

  ).الغرماء
بھذا السند في رجل لھ ]: 2/1305:الرأب[، ]3/173:العلوم[وفیھا 

ھو عندك : لى رجل مال، فتقاضاه فال یكون عنده، فیقولع
  .مضاربة فال یصلح حتى یقبضھ
وبلغنا عن أمیر ]: 136ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

في رجل یموت : المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
  .إلخ روایة األمالي مثلھا..وعنده مال مضاربة

* * * * * * * * * *  

)1/627(  

  

  باب في الرھن
عن آبائھ عن علي َعَلْیھم ]: 287ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الرھن بما فیھ إذا كان قیمتھ والدین سواء، وإن : (أنھ قال: السَّالم
كانت قیمتھ أكثر فھو بما فیھ، وھو في الفضل أمین، وإن كانت 

  ).قیمتھ أقل رجع بفضل الدین على القیمة
بالسند المتكرر عن أبي العباس، عن ابن : شرح األحكام وفي

إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن المنقري، عن ابن 
الزبرقان، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 

ن سواء، وإن الرھن بما فیھ إذا كان قیمتھ والدی: (السَّالم أنھ قال
  ).قیمتھ أقل رجع بفضل الدین على القیمة

أخبرنا أبو زید : وأخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال: وفیھ
حدَّثنا أحمد بن عیسى، : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: العلوي، قال

عن الحسین، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، 
إذا ضاع یترادان : (أنھ كان یقول في الرھن: معن علي َعَلْیھم السَّال



  ).الفضل
روي عن النبي ]: 250ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

الیغلق الرھن، للمرتھن غنمھ، : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
، وھذا أصح ماجاء عندنا في الرھن، وأحب ))وعلیھ غرمھ

وصح الخبر الذي روي عن النبي َصلَّى اهللا : األقاویل إلینا، قال
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن أمیر المؤمنین رحمة اهللا علیھ في تراد 
الراھن والمرتھن الفضل بینھما، وھو قولنا، وقول علماء آل 

من ] 257ص[الرسول َعَلْیھم السَّالم، وبھ نأخذ، ومنع َعَلْیھ السَّالم 
والحكم فال یفارق الشرط، : لتسلیم الرھن قبل اإلستیفاء وقا

والشرط أملك كما قال النبي َعَلْیھ السَّالم، وقد قال رسول اللَّھ َصلَّى 
  )).الشرط أملك: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

* * * * * * * * * *  
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  باب في العاریة والودیعة
ھم عن آبائھ، عن علي َعَلْی]: 287ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الضمان على مستعیر، وال مستودع إال أن یخالف، : (السَّالم، قال
وال ضمان على من شارك في الربح، وللمستودع أن یودع الودیعة 

  ).امرأتھ، وولده، وعبده، وأجیره
أظن ھذا الكالم األخیر من كالم زید بن علي َعَلْیھ : قال أبو خالد

  .السَّالم، ولیس ھو عن علي َعَلْیھ السَّالم
، ]2/183:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أخبرنا محمد بن جمیل، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1336:الرأب[
عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد بن عمر 

في رجل مسلم : بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم
الیسألھا المعیر، والیغرمھا : (لأعار أخاه عاریة، فھلكت، قا

  ).المعار، فإن أعارھا رجًال آخر، فھلكت من عنده فقد غرمھا
بھذا اإلسناد عن علي ]: 2/1352:الرأب[، ]2/188:العلوم[وفیھا 



لیس على مؤتمن ضمان والیمین، فإن اتھم : (َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).حلف، والضمان علیھ

العاریة إذا ]: 202ص 2ج[ي األحكام وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم ف
أخذت بضمان مضمونة، وإن لم تؤخذ بضمان لم یكن مستعیرھا 
ضامنًا لھا، وقد استعار رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم من 

عاریة مضمونة، أو : صفوان بن أمیة الجمحي دروعًا، فقال لھ
َصلَّى اهللا َعَلْیھ بل عاریة مضمونة، فضمنھا النبي : فقال: غصبًا

  .َوآلھ وَسلَّم، فلو تلفت لغرمھا لھ
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أخبرنا السید أبو : وفي شرح األحكام لعلي بن بالل رحمھ اللَّھ
حدَّثنا محمد : أخبرنا أبو زید العلوي، قال: العباس رحمھ اللَّھ، قال

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن الحسین، عن أبي : بن منصور، قال
أن علیًا َعَلْیھ السَّالم كان یقول : د بن علي، عن آبائھخالد، عن زی

: ماتحویلھ إیاھا ؟ قال: فقیل) ھو مؤتمن مالم یحولھا: (في العاریة
  ).یعیرھا غیره، أو یدفعھا إلیھ(

أخبرنا أبو زید : وأخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال: وفیھ
حدَّثنا أحمد بن محمد،  :حدَّثنا الحسین بن القاسم، قال: العلوي، قال

حدَّثني أبوك الحسن بن : عن عمھ علي، عن خالد أبي ھاشم، قال
علي بن عمر، عن أبیھ، عن جده، عن أبیھ علي بن الحسین، عن 

من أودع ودیعة فال ضمان : ((النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال
  )).علیھ
أخبرنا محمد بن : ، قالوأخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ: وفیھ

حدَّثنا الحسن بن : أخبرنا محمد بن عبد العزیز، قال: بالل، قال
الحسین العربي، حدَّثنا شریك بن عبداهللا، عن جابر، عن عامر، 

  ).لیس على مؤتمن ضمان: (عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
* * * * * * * * * *  
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  لعمرى والوصیة والتدبیرباب في الھبة والصدقة والرقبى وا
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 288ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

التجوز ھبة، وال صدقة إال معلومة مقسومة : (السَّالم، قال
مقبوضة، إال أن تكون صدقة أوجبھا الرجل على نفسھ، فیجب علیھ 

: ]288ص[وفیھ ).أن یؤدیھا خالصة هللا تعالى كما أوجب على نفسھ
من وھب ھبة فلھ أن یرجع فیھا : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

مالم یكافأ علیھا، وكل ھبة هللا تعالى، وصدقة فلیس لصاحبھا أن 
  .یرجع فیھا

الھبة : وقال زید بن علي َعَلْیھ السَّالم من الھبة هللا عز وجل
  .لألقارب المحارم

، ]2/172:علومال[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أبو الطاھر، حدَّثني : أخبرنا محمد، قال]: 2/1300:الرأب[

من وھب : (أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
ھبة یرید بھا وجھ اللَّھ والدار اآلخرة، أو صلة الرحم فال رجعة لھ 
فیھا، ومن وھب ھبة یرید بھا عوضًا كان لھ ذلك العوض ماكان 

  ).قائمًا بعینھ، فإن استھلك كان لھ قیمتھ
  .بھذا السند]: 46ص 2ج[وھو في الجامع الكافي 
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عن آبائھ، عن ]: 378ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم أیضًا 
أنھ كتب في صدقتھ، ھذا ماأوصى بھ علي بن : علي َعَلْیھم السَّالم

ووادي القرى، أبي طالب، وقضى بھ في مالھ أني تصدقت بینبع، 
واالذنیة وراعة في سبیل اللَّھ، ووجھھ أبتغي بھا مرضات اللَّھ، 

ینفق منھا في كل نفقة في سبیل اللَّھ، ووجھھ في الحرب، والسلم، 
والجنود، وذوي الرحم، والقریب، والبعید التباع، والتوھب، وال 



 تورث حیًا أنا، أو میتًا أبتغي بذلك وجھ اللَّھ، والدار اآلخرة ال
أبتغي إال اللَّھ تعالى فأن یقبلھا، وھو یرثھا وھو خیر الوارثین فذلك 

الذي قضیت فیھا فیما بیني وبین اللَّھ عز وجل الغد منذ قدمت 
مسكن واجبة بتلة حیًا أنا أو میتًا یولجني اللَّھ الجنة، ویصرفني عن 
النار، ویصرف النار عن وجھي، یوم تبیض وجوه، وتسود وجوه، 

رباحًا، وأبا نیزر، وجبیرًا، إن حدث بي حَدث  وقضیت أن
محّررون لوجھ اللَّھ عز وجل وال سبیل علیھم، وقضیُت أن ذلك 

إلى األكبر فاألكبر من ولد علي َعَلْیھ السَّالم المرضیین ھدیھم 
  .وأمانتھم وصالتھم، والحمد هللا رب العالمین

والھبة عندنا ]: 200ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
جائزة، وكذلك الصدقة، وإن لم تقبض إذا حددت وفھمت وعرفت 
واشھد علیھا، ال اختالف عند علماء آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
َوآلھ وَسلَّم في ذلك، وذلك قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

في  قد وھبت لك داري التي: وتحدیدھا أن یقول: َعَلْیھ السَّالم قال
  .موضع كذا وكذا، وحدودھا كذا وكذا، وكذلك القول في الصدقة
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والیجوز للمسلم أن یھب لبعض ولده شیئًا ]: 198ص 2ج[وفیھا 
دون سائر ولده، إال أن یكون الموھوب لھ أبذل ولد الواھب لمالھ 

لوالده، وأكثرھم منافع لھ، وبرًا بھ، فتكون ھبتھ لھ دونھم مكافأة لھ 
َھْل َجَزاُء اْلِإْحَساِن {: علھ، وبذلھ لوالده مالھ ؛ ألن اللَّھ یقولعلى ف

فأما إذا استووا في الطاعة والبذل فال ] الرحمن[})60(ِإلَّا اْلِإْحَساُن
تجوز األثرة لبعضھم على بعض، وعلى ذلك یخرج عندي الحدیث 

نعمان بن الذي روي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في ال
: بشیر في ابن لھ أتى بھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فقال

إني نحلت ابني ھذا غالمًا كان لي، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
ال، فقال رسول : فقال)) أكل ولدك نحلت مثل ھذا ؟: ((َوآلھ وَسلَّم

  )).فارتجعھ: ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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كل من تصدق بصدقة على صغیر أو كبیر، ]: 200ص 2ج[وفیھا 
وكانت الصدقة في یده لم یخرجھا إال أنھ قد بین، وأخبر بھا، 

وأشھد على نفسھ للموھوب لھ بھا، فھي جائزة إن وھبھا من بعد 
اإلشھاد لھ بھا، والقبول من الموھوب لھ بھا، الیختلف في ذلك 

ل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وكان جدي القاسم علماء آ
الذي أرى في ذلك أن الشھادة إذا : بن إبراھیم رحمھ اللَّھ یقول

قامت فھي أوكد من القبض، ومن الحوز، إال أن یكون المتصدق 
علیھ أو الموھوب لھ لم یقبال، فإن كانا كذلك في ترك القبول لم تكن 

صدقة مستحقھ، وال البینة في ذلك نافعة ؛ ألن المتصدق الھبة وال ال
علیھ ربما قبلھ، وربما لم یقبلھ، فإن قبل مع البینة كانت لھ، وإن لم 
یقبل لم تكن لھ، وأما الصغیر فما تصدق علیھ بھ من ذلك فموقوف 

  .لھ حتى یقبلھ عند الكبر، أو الیقبلھ
ا، وعملھا أیضًا، إذا وقفت علیھ أوقفت غلتھ: قال یحیى بن الحسین

  .وإن كان لھ ولي مثل األب والجد فقبل لھ جاز قبولھ
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یجریان : الرقبى والعمرى: قال َعَلْیھ السَّالم]: 202ص 2ج[وفیھا 
ھي لك : مجرى الھبة إذا دفعھا الدافع إلى المدفوع إلیھ، وقال

ولعقبك، أو لولدك، فإذا قال لھ ذلك كان ھو وولده أولى بھا من 
لمرقب، أو المعمر، وجرت مواریث للمعطى، ولعقبھ أبدًا، وإن ا

قد أعمرتك ھذه الدار حیاتك، فاسكنھا ماعشت، وھذه النخل : قال لھ
فكلھا ماعشت كانت لھ حیاتھ، فإذا مات رجعت إلى ورثة المعمر ؛ 
ألن المؤمنین على شروطھم، وعلى ھذا یخرج معنى الحدیث الذي 

: النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قالرواه جابر بن عبداهللا عن 
أیما رجل أعمر عمرى لھ، ولعقبھ فإنھا للذي یعطاھا الترجع إلى ((



  )).الذي أعطاھا؛ ألنھ أعطى عطاء ووقعت فیھ المواریث
، ]2/192:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

محمد بن جمیل،  أخبرنا: أخبرنا محمد، قال]: 2/1365:الرأب[
عن عاصم، عن حبان بن علي العنزي، عن لیث، عن الحكم، عن 

أنھ كان یرى الصدقة جائزة بالثلث، والربع في : علي َعَلْیھ السَّالم
  .الدار وإن لم تقسم

* * * * * * * * * *  
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  باب في الشركة
ھم عن آبائھ، عن علي َعَلْی]: 284ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أن رجلین كانا شریكین على عھد رسول اللَّھ، فكان أحدھما : السَّالم
مواضبًا على السوق والتجارة، وكان اآلخر مواضبًا على المسجد، 
والصالة خلف رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فلما كان عند 

فضلني ؛ فإني كنت : قسمة الربح قال المواضب على السوق
على التجارة، وأنت كنت مواضبًا على المسجد، فجاءا إلى  مواضبًا

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فذكرا ذلك لھ، فقال النبي 
إنما : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم للذي كان یواضب على السوق

  )).كنت ترزق بمواضبة صاحبك على المسجد
ید اللَّھ : (علي َعَلْیھم السَّالم، قالعن آبائھ، عن ]: 285ص[وفیھ 

مع الشریكین مالم یتخاونا، فإذا تخاونا محقت تجارتھما، فرفعت 
  ).البركة منھا

في الشریكین، : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 285ص[وفیھ 
الربح على ما اصطلحا علیھ، والوضیعة على قدر رؤوس : (قال

  ).أموالھما
شركتان شركة عنان، وشركة : لشركةا: وقال زید بن علي
الشریكان في نوع من التجارة خاصة، : مفاوضة، فالعنان

  .الشریكان في كل قلیل وكثیر: والمفاوضة



مالزم أحد المفاوضین لزم اآلخر، : وقال زید بن علي َعَلْیھ السَّالم
وما لزم أحد العنانین لم یلزم اآلخر، ولكنھ یرجع علیھ بذلك إذا كان 

  .تجارتھماذلك من 
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وجمیع ماتقدم من المجموع عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 
وعن علي، وعن زید َعَلْیھما السَّالم رواه علي بن بالل رحمھ اللَّھ 

بسنده المتكرر المتقّدم عن أبي ] 175ص 4ج[في شرح األحكام 
إبراھیم،  العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن

عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 
  .َعَلْیھم السَّالم

* * * * * * * * * *  
  باب في اإلجارة

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 286ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
من : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

  )).تأجر أجیرًا فلیعلمھ بأجره، فإن شاء رضي، وإن شاء تركاس
أنھ أتى بحمال : عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 286ص[وفیھ 

  .كانت علیھ قارورة عظیمة فیھا دھن، فكسرھا فَضمََّنھ إیاھا
كل عامل : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 286ص[وفیھ 

  .امنمشترك إذا أفسد فھو ض
خبر القارورة، وخبر األجیر المشترك : وروي في شرح األحكام

عن علي َعَلْیھ السَّالم بالسند المتقدم قبل الباب عن أبي العباس عن 
  .إلخ..ابن إسحاق عن النخعي

الضمان على األجیر : بھذا السند عن زید َعَلْیھ السَّالم قال: وفیھ
الخاص الضمان علیھ المشترك الذي یعمل لي ولك ولھذا، واألجیر 

  .إال فیما خالف
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أخبرنا محمد بن : قال محمد]: 10ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
جمیل، عن مصبح، عن حاتم، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 

الیصلح الناس إال : أنھ كان یضمن الصایغ والقصار، فقال: السَّالم
دفع إلیھ شيء  ذلك، وروى بإسناده عن الحكم عن علي في صائغ

یضمن، وعن زید : أنھ سرق من عنده أو ھلك، قال: یصیغھ، فزعم
كل عامل مشترك إذا أفسد فھو : (عن آبائھ أن علیًا َعَلْیھ السَّالم قال

ضامن، وإن علیًا أتى بحمال حمل قارورة عظیمة فیھا دھن، 
فكسرھا، فضمنھ إیاھا، وإنھ أتى بنجار ضرب مسمارًا في باب، 

منھ، وأتي بأجیر یعمل على جمل، فضرب فخذه، فكسره، فض
  .فكسرھا، فضمنھ

* * * * * * * * * *  
  باب في الحوالة والكفالة والوكالة

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 290ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
  .أن رجًال كفل لرجل بنفس رجل فحبسھ حتى جاء بھ: السَّالم
في الحوالة : َعَلْیھ السَّالم أنھ قالبھذا السند عنھ ]: 290ص[وفیھ 
على مسلم إذا أفلس المحتال رجع صاحب الحق على الذي () التواء
  .أحالھ

في رجل لھ على رجل حق : عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 290ص[وبھ فیھ 
  .أن یأخذھما بالمال: فكفل لھ رجل بالمال، قال لھ

ى عبداهللا بن جعفر أنھ وكل الخصومة إل: وبھ فیھ عنھ َعَلْیھ السَّالم
ماقضي لھ فلي، وماقضى علیھ فعلي، وكان قبل ذلك وكل : وقال

  ().الخصومة إلى عقیل بن أبي طالب حتى توفي
وروى محمد بإسناده، عن ]: 260ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

أنھ كان یوكل بخصومتھ : غیاث، عن جعفر، عن علي َعَلْیھ السَّالم
ھا إلى عبداهللا بن جعفر فما قضى عقیل بن أبي طالب، فلما كبر جعل

  .لھ فلھ، وماقضى علیھ فعلیھ
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  باب في المزارعة والرخصة في السرحین
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 283ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نھى عن قبالة : السَّالم
إذا : ((ربع، وقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّماألرض بالثلث، وال

كانت ألحدكم أرض فلیزرعھا، أو لیمنحھا أخاه، فتعطلت كثیر من 
رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن : فسألوا)) األرضین

یرخص لھم في ذلك، فرخص لھم، ودفع خیبر إلى أھلھا على أن 
لقحونھ، ویحفظونھ بالنصف فكان إذا یقوموا على نخلھا یسقونھ وی

أینع، وان صرامة بعث عبداهللا بن رواحة رضي اهللا عنھ، فخرص 
  .علیھم، ورد علیھم بحصصھم من النصف

أنھ كره أن : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 284ص[وفیھ 
  ().تزرع األرض ببعرھا، وكان یرخص في السرجین

ولیس یجوز في ]: 375ص[المنتخب  قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في
المزارعة عندنا إال ماروي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

وكذلك لو أنھ دفع إلیھ : وَسلَّم رواه عنھ رافع بن خدیج، قال السائل
: نخًال أو شجرًا یسقیھ، ویحده ویعملھ على أن لھ فیھ شقصًا قال

عل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ذلك جائز عندنا في المساقاة، وكذلك ف
  .َوآلھ وَسلَّم یوم خیبر

* * * * * * * * * *  
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  باب في الغصب والضمان
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 289ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

من خرق ثوبًا لغیره، أو أكل طعامًا لغیره، أو كسر : (السَّالم، قال
من استعان مملوكًا لغیره ضمن، ومن ركب عودًا لغیره ضمن، و

  ).دابة غیره ضمن



أخبرنا السید أبو العباس : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ
حدَّثنا : أخبرنا أبو زید العلوي، قال: الحسني رحمھ اللَّھ، قال

حدَّثنا أحمد بن محمد بن : الحسین بن القاسم القالس الكوفي، قال
حدَّثنا : ن الحسین، عن خالھ أبي ھاشم، قالجعفر، عن عمھ علي ب

أبوك الحسن بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن الحسین، 
من وجد مالھ : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال

  )).بعینھ بید رجل أخذه منھ ویتبع البائع
: َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقضى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : بھذا اإلسناد قال: وفیھ

  )).أنھ لیس لعرق ظالم حق((
عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم ]: 300ص[وفي المجموع أیضًا 

من استعان عبد غیره بغیر إذن السید فھو ضامن، ومن ركب : (قال
  ).دابة بغیر إذن صاحبھا فھو ضامن

* * * * * * * * * *  
  باب في القرض

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 199ص[الم في مجموع زید َعَلْیھ السَّ
من : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: (السَّالم، قال

أقرض قرضًا كان لھ مثلھ صدقة، فلما كان من الغد، قال رسول 
من أقرض قرضًا كان لھ مثاله كل : اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

من : قلت یارسول اللَّھ أمس، قلت: َلْیھ السَّالمقال َع)) یوم صدقة
من أقرض قرضًا : أقرض قرضًا كان لھ مثلھ صدقة، وقلت الیوم

نعم، : ((قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم) كان لھ مثاله كل یوم صدقة
  )).من أقرض قرضًا، فأخره بعد محلھ كان لھ كل یوم مثاله صدقة
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، ]1/311:العلوم[د بن عیسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحم
بسند محمد، عن أحمد، عن حسین، عن أبي ]: 1/601:الرأب[

مثلھ : خالد، عن زید، عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عن علي َعَلْیھ السَّالم
  ).مثاله كل یوم: (قلت یارسول اللَّھ، قلت أمس، وبلفظ: (بلفظ



إال أن قبلھ ]: 247ص[السَّالم ونحوه في أمالي أبي طالب َعَلْیھ 
أخبرنا أبو : حدَّثنا أبو أحمد علي بن الحسین بن علي الدیباجي، قال
حدَّثنا محمد : الحسین علي بن عبد الرحمن بن عیسى بن ماتي، قال

  .إلخ..بن منصور
أخبرنا السید أبو العباس : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

حدَّثنا محمد : أخبرنا محمد بن بالل، قال: الحسني رحمھ اللَّھ، قال
حدَّثنا الحسن بن الحسین العرني، عن علي بن : بن عبد العزیز، قال

قال : القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبیھ، عن جده، قال
من أقرض قرضًا، فال یشرط إال مثلھا، فإن : (علي َعَلْیھ السَّالم

  ).جوزي خیرًا منھا أو مثلھا فلیقبل
، ]2/173:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم و
أخبرنا محمد بن جمیل، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1304:الرأب[

: عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال
  .كل قرض جر منفعة فھو ربا: سمعت أبا جعفر یقول

نفعة فال خیر یقول إذا ابتدأ القرض على أنھ یرید الم: قال محمد
فیھ، وإن ابتدأ یرید األجر والمعروف، ثم كافأه الرجل بما شاء فھو 
جائز، روي ذلك عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن الحسن 

والحسین، وجعفر بن محمد علیھم جمیعًا السالم، وھو الذي علیھ 
  .الحق الناس أنھم أنالوا من أقرضھم وقبلوا ذلك إال أنھ بعد قبض
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: أخبرنا محمد، قال]: 2/1357:الرأب[، ]2/190:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن جمیل، عن إسماعیل، عن عمرو، عن جابر، عن 
أبي جعفر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

كل قرض جر منفعة فھو ربا، وال تشترین أصنافًا : ((وَسلَّم قال
وذكر أن )) م ضربة حتى تضیف لكل نوع ثمنھ من الورقبدراھ

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بعث علیًا َعَلْیھ السَّالم مصدقًا، 
خذھا ؛ فإني : فجعل الرجل یأتیھ بأفضل إبلھ، وأفضل غنمھ فیقول



إنما : (أحب أن أعطي اللَّھ أفضل مالي، فقال لھم علي َعَلْیھ السَّالم
مرني رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن آخذ من صدقاتكم أ

الوسط، فلست آخذھا حتى أرجع إلى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
فرجع، فذكر لھ، فقال نبي اللَّھ َصلَّى اهللا ) َوآلھ وَسلَّم فأذكرھا لھ

ض، فإن طابت بین لھم مافي أموالھم من الفرائ: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).أنفسھم بأفضل من ذلك فاقبل منھم

قال رسول اللَّھ ]: 81ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
  )).كل سلف جر منفعة فھو حرام: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

وقد أستسلف رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 103ص 2ج[وفیھا 
ثم رد أكثر منھ، والبأس بذلك على طریق التفضل، وقد  وَسلَّم تمرًا

  .تقدم ذكر ھذه الروایة في باب السلم
* * * * * * * * * *  
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  باب في التفلیس
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 298ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

، إذا باع الرجل متاعًا من رجل، وقبضھ، ثم أفلس: (السَّالم أنھ قال
  ).البائع أسوة الغرماء: قال

أنھ كان یبیع متاع : بھذا السند عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 298ص[وفیھ 
  .المفلس إذا التوى على غرمائھ، وإذا أبى أن یقضي دیونھ

إذا حبس القاضي رجًال : عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 295ص[وبھ فیھ 
تفید ماًال، ثم في دین، ثم تبین لھ إفالسھ، وحاجتھ أخرجھ حتى یس

  .إذا استفدت ماال فأقسمھ بین غرمائك: یقول لھ
، ]2/239:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: أخبرنا محمد بن راشد: أخبرنا محمد، قال]: 2/1509:الرأب[
أخبرنا إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن 

بس الرجل إذا التوى على غریمھ، أنھ كان یح: علي َعَلْیھ السَّالم
: فإذا تبین لھ إفالسھ، وحاجتھ أخرجھ حتى یستفید ماًال، ویقول لھ



  ).قد استفتدت ماًال فاقسمھ بین غرمائك(
إذا أفلس ]: 158ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

رجل، وعنده سلعة غریمھ بعینھا فصاحب السلعة أولى بھا من 
، وبذلك حكم محمد رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ سائر الغرماء

من : ((وَسلَّم وفي ذلك مابلغنا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
، وبلغنا ))أدرك مالھ بعینھ عند رجل قد أفلس فھو أحق بھ من غیره

أفلس  أیما رجل مات أو: ((عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
  )).فصاحب المتاع أولى بالمتاع إذا وجده بعینھ
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حدَّثنا ابن منذر، : قال محمد]: 274ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
عن ابن فضیل، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن علي 

حبُس رجٍل في السجن بعد أن یعلم ما علیھ : (َعَلْیھما السَّالم أنھ قال
أن الحاكم یسأل عنھ، فإن كان : معناه: مدفقال مح) من الحق ظلم

  .مطلعًا على حقھ حكم علیھ بھ، وإن كان معدمًا فلسھ وأخرجھ
بھذا ]: 2/1427:الرأب[، ]2/214:العلوم[ونحوه في األمالي 

  .اإلسناد
* * * * * * * * * *  

  باب في اإلقرار
عن آبائھ، عن علي ]: 375ص[في مجموع اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم 

في رجل یموت، ویخلف ابنین، فیقر أحدھما بأخ لھ : َلْیھم السَّالمَع
  ).یستوفي الذي أقر حقھ، ویدفع الفضل: (قال

في الورثھ یقر بعضھم بدین : عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 376ص[وبھ فیھ 
  ).یدفع الذي أقر حصتھ من الدین: (قال

 أجمع أحمد والقاسم والحسن]: 241ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
على أن الرجل الحر البالغ العاقل إذا أقر : َعَلْیھم السَّالم، ومحمد

على نفسھ بشيء من حقوق الناس جاز إقراره على نفسھ ، 
واختلفوا فیمن أقر على نفسھ بحق من حقوق اللَّھ لیس للناس فیھ 



شيء مثل الزنا، وشرب الخمر والسرقة، فقال القاسم، والحسن فیما 
إذا أقر الرجل على : وھو قول محمد األولرواه ابن صباح عنھ، 

  .نفسھ بالسرقة أو شرب الخمر أقیم علیھ الحد

)1/644(  

  

أنھ ردد : وقد ذكر عن علي صلى اللَّھ علیھ: قال القاسم َعَلْیھ السَّالم
إذا أقر على نفسھ مرتین أقیم علیھ الحد، : مرتین، وآخر قولي محمد

ذكر عن : مرة یردد ؟ فقالوسئل عمن أقر بالزنا كم : قال القاسم
النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ ردد ماعز بن مالك أربع مرات 

  .فلما كان في الرابعة رجمھ
* * * * * * * * * *  

  باب في الشھادات
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 291ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

، وال ظنین، وال محدود في التجوز شھادة مّتھم : (السَّالم، قال
قذف، وال مجرب في كذب، وال جار إلى نفسھ نفعًا، وال دافع عنھا 

  ).ضررًا
التجوز شھادة رجل : (عنھ َعَلْیھ السَّالم قال]: 291ص[وبھ فیھ 

واحد على شھادة رجل واحدة حتى یكونا شاھدین على شھادة 
  ).شاھدین
  .إذا رجع الشاھد ضمن :عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 292ص[وبھ فیھ 
الیجوز شھادة ولد لوالده، : عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 292ص[وبھ فیھ 

وال والد لولده، إال الحسن والحسین فإن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .َوآلھ وَسلَّم شھد لھما بالجنة

التقبل شھادة النساء في : عنھ َعَلْیھ السَّالم قال]: 338ص[وبھ فیھ 
والقصاص، وكان الیقبل شھادة على شھادة في حد، وال  الحدود

  .قصاص
أن شاھدین شھدا عند علي َعَلْیھ : عن َعَلْیھ السَّالم]: 340[وبھ فیھ 

: السَّالم على رجل أنھ سرق سرقة، فقطع یده، ثم جاءا بآخر، فقاال



یا أمیر المؤمنین غلطنا ھذا الذي سرق، واألول بريء، فقال َعَلْیھ 
علیكما دیة األول، وال أصدقكما على ھذا اآلخر، ولو أعلم ( :السَّالم

  ).أنكما تعمدتما في قطع یده لقطعت أیدیكما
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أنھ قضى في رجل في یده دابة : عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 296[وبھ فیھ 
شھد لھ علیھا شاھدان أنھا دابتھ نتجت عنده، وأقام رجل شاھدین 

ه أنھا نتجت عنده، فقضى أن الناتج أولى أنھا دابتھ، ولم یشھد شاھدا
  .من العارف

في دابة بید رجل إدعاھا : عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 297ص[وبھ فیھ 
ھو بینھما : (رجل، وألحدھما شاھدان، ولآلخر ثالثة شھود، قال

لصاحب الشاھدین الخمسان، ولصاحب الثالثة الثالثة : على خمسة
  ).األخماس
أنھ قضى بشھاده امرأة : َلْیھ السَّالمعنھ َع]: 298ص[وبھ فیھ 
وصلى علیھ بشھادتھا، وورثھ  -وكانت قابلة على الوالدة  - واحدة 

  .بشھادتھا
في ستة غلمة سبحوا، فغرق : عن َعَلْیھ السَّالم]: 298ص[وبھ فیھ 

أحدھم في الفرات، فشھد اثنان على ثالثة أنھم أغرقوه، وشھد 
، فقضى أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم الثالثة على اإلثنین أنھما أغرقاه

  .بُخُمَسي الدیة على الثالثة، وبثالثة أخماس الدیة على اإلثنین
، ]2/211:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا حسین بن نصر، عن : حدَّثنا محمد، قال]: 2/1417:الرأب[
نھ أتي بامرأة أ: خالد، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي

ھي : زعموا أنھا زنت فأمر النساء، فنظرن إلیھا، فقلن: بكر، فقال
، وكان )ماكنت ألضرب من علیھا خاتم من اللَّھ: (عذراء، فقال

  .یجیز شھادة النساء في مثل ھذا
أخبرنا محمد بن عبید، عن الزنجي : أخبرنا محمد، قال: وفیھا

ذكر، عن أبیھ، عن سمعت جعفر بن محمد ی: یحیى بن خالد، قال



تجوز شھادة النساء في كل شيء، إال : (علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).الحد
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]: 500ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 
سئل رسول اللَّھ : بسنده المعروف عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

زنت، فذكرت المرأة أنھا بكر،  َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن امرأة
فأمرني أن آمر النساء ینظرن إلیھا، فنظرن إلیھا، فوجدنھا بكرًا 

ماكنت ألضرب من علیھ خاتم : ((فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
وكان َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یجیز شھادة النساء )) اللَّھ عز وجل
  .في مثل ھذا

السید أبو ]: 78ص 5ج[م البن بالل رحمھ اللَّھ وفي شرح األحكا
حدَّثنا : أخبرنا أبو زید العلوي، قال: العباس الحسني رحمھ اللَّھ، قال
حدَّثنا حسین بن نصر، عن خالد، : محمد بن منصور المرادي، قال

أنھ أتي : عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم
ھي : فأمر النساء ینظرن إلیھا، فقلن بامرأة بكر زعموا أنھا زنت،
ماكنت ألضرب من علیھا خاتم : عذراء، فقال علي َعَلْیھ السَّالم

  .اللَّھ، وكان یجیز شھادة النساء في مثل ھذا
عن آبائھ، عن ]: 247ص[وفي كتاب النھي للمرتضى َعَلْیھ السَّالم 

: َلْیھ َوآلھ وَسلَّمنھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َع: علي َعَلْیھم السَّالم، قال
أن تقبل شھادة امرأة وحدھا في الحدود، ونھى أن تقبل شھادتھن في 

  .شيء إال ومعھن رجل إال في اإلستھالل، أو في الرضاع
إذا كان المدعي عدًال : قال المرتضى َعَلْیھ السَّالم في كتاب الفقھ

 والشاھد عدًال حكمت بالشاھد والیمین، بذلك حكم أمیر المؤمنین
علي بن أبي طالب صلوات اهللا علیھ، وكان السلف یتبعونھ في ذلك 

  .رضوان اللَّھ علیھم أقاموا الیمین مقام شاھد
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وأما القرابة فقد روى بعض العامة ذلك : وقال في شھادة القرابة
عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وھذا كذب منھم على رسول 

:  َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وال اختالف عند آل رسول اللَّھ أناللَّھ َصلَّى اهللا
األخ، واإلبن، والعم، والقریب، إذا كانوا أتقیاء مؤمنین یعرفون 

  .بالعدالة أن شھادتھم جائزة
قال القاسم فیما روى عبد اللَّھ، ]: 224ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

یت مارأیت أھل الب: عن محمد بن جعفر الطبري، عنھ، قال
  ).یعني في جواز ذلك(یختلفون في الیمین مع الشاھد 

وقال محمد بن علي َعَلْیھ السَّالم، عن علي صلوات اهللا علیھ، : وفیھ
وعلیھما یقبل شاھدًا ویمیمنًا في الدین وحده، وكان محمد بن علي 
َعَلْیھما السَّالم یحلف باهللا إن علیًا َعَلْیھ السَّالم قضى بشاھد ویمین 

  .یعني في األموال - بالكوفة
بلغنا عن علي صالوات اهللا علیھ أنھ قضى بشاھد : قال محمد

  .وبیمین في الحقوق
ال اختالف ]: 453ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

عندنا في القضاء بالیمین مع الشاھد، وبذلك جآءت السنة عن النبي 
قضى بالیمین مع الشاھد في َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وإنما ی

الحقوق واألموال فقط، فأما في غیرھا من سائر األشیاء فال، 
والقضاء بالشاھد مع الیمین بإجماع من آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 

  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 293ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).لى المّدعي، والیمین على المنكرالبّینة ع: (السَّالم، قال
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ال، أال : سألت زید بن علي َعَلْیھ السَّالم عن شاھد ویمین ؟ قال
َفِإْن َلْم َیُكوَنا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل {: بشاھدین كما قال اللَّھ



  ].282:البقرة[}َواْمَرَأَتاِن
لھ حین قال ]: 317ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

وألي معنى الینفعھ وقد روي عن أمیر المؤمنین : السائل، قلت
َعَلْیھ السَّالم في أربعة شھدوا لرجل، واثنان شھدوا لرجل في 

دعوى كانت بینھما، فجعل لصاحب األربعة ثلثي الدعوى، 
  .ولصاحب الشاھدین ثلث الدعوى ؟

كیف وقد روى ھذا عنھ، ولم یصح ذلك عندنا و: قال َعَلْیھ السَّالم
یحكم بذلك، وقد جاء عنھ أنھ لو شھد ثمانیة بالزنا، ثم رجع أربعة 
من الثمانیة لكان الحد ثابتًا باألربعة الباقین، أال ترى أنھ لم ینظر 
إلى زیادة الشھود الذین رجعوا لما أقام على الشھادة أربعة كذلك 

 في ھذین المدعیین لما شھد لواحد أربعة، ولآلخر إثنان لم یكن لھذا
الذي شھد لھ أربعة بزیادة الشاھدین أكثر من الحق الذي وجب لھ 

  .إلخ..بالشاھدین
، ]2/183:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا محمد بن إسماعیل، : حدَّثنا محمد، قال]: 2/1337:الرأب[
أن النبي : عن وكیع، عن سفیان، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ

  . َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قضى بشھادة رجل، ویمین المدعيَصلَّى اهللا
: حدَّثنا محمد، قال]: 2/1337:الرأب[، ]2/183:العلوم[وفیھا 

: حدَّثنا محمد، عن وكیع، عن خالد بن أبي كریمھ، عن أبي جعفر
أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أجاز شھادة رجل، ویمین 

  .المدعي في الحقوق
 * ** * * * * * * *  
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  باب األیمان
سمعت زیدًا َعَلْیھ ]: 213ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم قال 

یمین الصبر، ویمین اللغو، ویمین : األیمان ثالث: السَّالم یقول
  :التحلة، فسألتھ عن تفسیر ذلك، فقال َعَلْیھ السَّالم



یحلف على  الرجل یحلف على األمر وھو یعلم أنھ: یمین الصبر
كذب فھذا الصبر، وھو أحد الكبائر وإثمھا أعظم من كفارتھا، 

  .فینبغي أن یتوب إلى اللَّھ تعالى، وأن یقلع، ولیس فیھا كفارة
فھو الرجل یحلف على األمر، وھو یظن أن ذلك : وأما یمین اللغو

كما حلف علیھ فلیس في ذلك كفارة، وال إثم، وھو قول اللَّھ عز 
اِخُذُكُم اللَُّھ ِباللَّْغِو ِفي َأْیَماِنُكْم َوَلِكْن ُیَؤاِخُذُكْم ِبَما َعقَّْدُتُم َلا ُیَؤ{: وجل

  ].225:البقرة[}اْلَأْیَماَن
فھو الرجل یحلف أن الیفعل أمرًا من األمور، ثم : وأما یمین التحلة

فإطعام عشرة : یفعلھ، فعلیھ في ذلك الكفارة كما قال اللَّھ تعالى
ماتطعمون أھلیكم أو كسوتھم أو تحریر رقبة  مساكین من أوسط

: فمن لم یجد فصیام ثالث أیاٍم متتابعات، وذلك قول اللَّھ عز وجل
  .قد فرض اللَّھ لكم تحلة أیمانكم واهللا موالكم وھو العلیم الحكیم

حدَّثني زید بن علي عن أبیھ عن جده عن علي َعَلْیھم السَّالم قال 
صاع من بر، أو سویق، أو یغدیھم ویعشیھم نصف ]: 214ص[

دقیق، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعیر یغدیھم ویعشیھم، 
: أوسطھ: قال] 89:المائدة[}ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْھِلیُكْم{: قولھ

: الخبز، واللحم، وأدناه: الخبز والسمن، والخبز والزیت، وأفضلھ
یكسوھم : قال] 89:المائدة[}ْمَأْو ِكْسَوُتُھ{: الخبز والملح، وقولھ تعالى

  .ثوبًا ثوبًا یجزیھم أن یصلوا فیھ
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، ]2/242:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
قال حدَّثني عبداهللا بن : أخبرنا محمد، قال]: 2/1518:الرأب[

قال رسول اللَّھ : حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن آبائھ، قال: موسى، قال
من حلف بیمین على شيء، ثم رأى : ((هللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمَصلَّى ا

لیس الناس : قال أبو جعفر)) غیره خیرًا منھ، فلیأتھ فإنھ كفارتھ
  .علیھ

أخبرني : حدَّثنا محمد، قال] 2/1519:الرأب[، ]2/242:العلوم[



في كفارة الیمین كم یعطى كل مسكین : جعفر، عن قاسم بن إبراھیم
ن حنطة لكل مسكین بإدامھا من أي إدام كان، أو مدین مدی: ؟ قال

قیمتھ بعض مایصلح مما أعطى من اإلدام، فیكون ذلك لغدائھم، 
  .وعشائھم

  .وذلك یروى عن علي رحمة اهللا علیھ
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 219ص[وفي المجموع أیضًا 

ھ وَسلَّم التي یحلف كانت یمین رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآل: (قال
  ).الومقلب القلوب: والذي نفس محمد بیده، وربما حلف قال: بھا

: أنھ كان إذا حلف قال: عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 219ص[وبھ فیھ 
  ).والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة(

ماسمعت زیدًا َعَلْیھ السَّالم حلف بیمین قط : قال أبو خالد الواسطي
إن شاء اللَّھ كان ذلك في رضى، أو غضب : الإال استثنى فیھا، فق

  .اإلستثناء من كل شيء جائز: فسألتھ عن اإلستثناء، فقال
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من حلف ]: 172ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
باطًال لیقطع على مسلم حقًا، أو أراد في ذلك بھتانًا وإثمًا كان فاجرًا 

أولئك ومن كان كذلك مایقول الرحمن فیما  فاسقًا غادرًا ظالمًا، وفي
ِإنَّ الَِّذیَن َیْشَتُروَن ِبَعْھِد اللَِّھ َوَأْیَماِنِھْم َثَمًنا َقِلیًلا {: نزل من الفرقان

ُأوَلِئَك َلا َخَلاَق َلُھْم ِفي اْلآِخَرِة َوَلا ُیَكلُِّمُھُم اللَُّھ َوَلا َیْنُظُر ِإَلْیِھْم َیْوَم 
وقولھ تبارك ] آل عمران[})77(ا ُیَزكِّیِھْم َوَلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌماْلِقَیاَمِة َوَل

النصیب لھم في ثواب اللَّھ : فھو} َلا َخَلاَق َلُھْم ِفي اْلآِخَرِة{: وتعالى
الیبشرھم اللَّھ : فمعناه} َلا ُیَكلُِّمُھُم اللَُّھ{: في اآلخرة، وأما قولھ

: بنعمتھ، وأما قولھبرحتمة، والیخصھم بمغفرتھ، والینظر إلیھم 
الیحكم لھم بتزكیة، والیختم برحمة، والبركة، : فھو} َوَلا ُیَزكِّیِھْم{

وھذه : وال یجعلھم في حكمھ من الزاكین، والعنده من الفائزین قال
اآلیة نزلت في رجل حلف لرجل عند رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ  َوآلھ وَسلَّم یمینًا فاجرة باطلة ؛ فقال رسول



من حلف على مال أخیھ، فأقتطعھ ظالمًا لقي اللَّھ یوم : ((وَسلَّم
  )).القیامة وھو معرض عنھ

أنھ سئل عن كفارة : حدَّثني أبي، عن أبیھ]: 175ص 2ج[وفیھا 
یعطى مدین مدین من حنطة، أو : الیمین كم یعطى كل مسكین؟ فقال

من أي إدام كان، أو قیمتھ لغدائھم، دقیق لكل مسكین بإدامھ 
وعشائھم، وكذلك یروى عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  .َعَلْیھ السَّالم
* * * * * * * * * *  
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  باب في الصلح والحجر
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 295ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ین إال صلحًا أحل حرامًا، أو الصلح جائز بین المسلم: (السَّالم، قال
  ).حرم حالًال

، ]2/181:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا محمد، عن ابن : أخبرنا محمد، قال]: 2/1333:الرأب[

خرج النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : فضیل، عن االجلح، عن الحكم، قال
الوالذي : مطلوب یقولَوآلھ وَسلَّم وإذا رجل یالزم رجًال، وإذا ال

الإلھ غیره، ماھي عندي، فقال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
  )).خذ الشطر، ودع الشطر: ((للطالب

عن آبائھ، عن ]: 299ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم أیضًا 
أنھ سأل عثمان بن عّفان أن یحجر على عبداهللا : علي َعَلْیھم السَّالم
اهللا عنھما، وذلك أنھ بلغھ أنھ اشترى شیئًا فغبن فیھ  بن جعفر رضي

  .بأمر مفرط
یعني محمد بن منصور  - قال ]: 3ص 2ج[قال في الجامع الكافي 

وإذا كان الرجل مسرفًا مفسد المال حجر علیھ، قد سأل علي بن : ـ
أبي طالب َعَلْیھ السَّالم عثمان أن یحجر على عبداهللا بن جعفر حتى 

  .شاركھ الزبیر



* * * * * * * * * *  
  باب في العتق والكتابة والتدبیر

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 374ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
  ).یعتق الرجل من عبیده ماشاء، ویسترق منھم ماشاء: (السَّالم، قال

في عبد بین رجلین أعتقھ : عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 374[وبھ فیھ 
  .العدل فیضمن لشریكھ حصتھیقوم ب: أحدھما قال
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أنھ كان یستحب أن : بھذا اإلسناد عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 374[وفیھ 
َوَءاُتوُھْم ِمْن َماِل اللَِّھ الَِّذي {: یحط من المكاتب ربع الكتابة ویتلو

  ].33:النور[}َءاَتاُكْم
مكاتب أنھ كان الیقضي بعجز ال: عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 374[وبھ فیھ 

  .حتى یتواال علیھ نجمان
عنھ َعَلْیھ السَّالم أنھ قضى في العبد یلزمھ ]: 300ص[وبھ فیھ 

الدین، ثم یعتقھ سیده أن السید ضامن لدینھ إن كان یعلم بالدین، وإن 
  .كان أعتقھ وھو الیعلم بالدین ضمن قیمتھ للغرماء

كل : إذا قال رجل: قال محمد]: 50ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
ملوك اشتریتھ إلى ثالثین سنة فھو حر، أو فھو مدبر فاشترى م

مملوكًا لم یعتق، ولم یكن مدبرًا ؛ ألنھ حلف على مالم یملك، 
وروى عن علي صلوات اهللا علیھ، وعن جماعة من الصحابة، 

العتق قبل ملك، وھو قول آل رسول اللَّھ َصلَّى : وغیرھم أنھم قالوا
  .اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

: قال القاسم َعَلْیھ السَّالم فیما روى داوود عنھ]: 55ص 2ج[وفیھ 
والبأس ببیع المدبر إذا احتاج صاحبھ إلى ثمنھ، وذكر أن رسول 

اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أمر مدبرًا ببیع مدّبره ، وقد قال أھل 
ثھ الیباع، وال یوھب، وكیف ؟ وإنما المدبر یخرج من ثل: المدینة

  .إذا مات، وإنما ھو وصیة
وكذلك بلغنا ]: 441ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 



إذا : عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
  .أعتق الرجل من عبده عضوًا فھو حر كلھ عتیق
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 فإن قتل مكاتب، أو قطع منھ عضو: قال]: 433ص 2ج[وفیھا 
ودي على حساب ماأدى من مكاتبتھ، ومابقي فعلى حساب قیمتھ، 

وكذلك في جمیع الحدود إن لزمتھ حدود، وذلك قول أمیر المؤمنین 
  .علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم

أخبرنا السید أبو العباس الحسني : وفي شرح األحكام البن بالل
حدَّثنا : لأخبرنا علي بن محمد الرویاني، قا: رحمھ اللَّھ، قال

حدَّثنا زید بن الحسین، عن ابن : الحسین بن علي بن الحسن، قال
أبي أویس، عن ابن ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ 

من أعتق شركالھ في عبد أعتق، وأقیم علیھ : أنھ كان یقول: السَّالم
ال الضرر و: ((؛ ألن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول

  )).ضرار في اإلسالم
الیطأ : (بھذا اإلسناد عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقول: وفیھ

  ).الرجل مكاتبة إذا كاتبتھا
* * * * * * * * * *  

  باب في اللقطة واللقیط وُجْعل اآلبق
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 288ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

قطة عرَّفھا حوًال فإن جاء لھا طالب، وإال من وجد ل: (السَّالم، قال
تصدق بھا بعد السنة، فإذا جاء صاحبھا خّیر بین األجر والضمان، 

فإن اختار األجر فلھ أجرھا، وثوابھا، وإن اختار الضمان كان 
  ).األجر والثواب لملتقطھا

  .اللقیط حر: بھذا السند عنھ َعَلْیھ السَّالم قال]: 289ص[وفیھ 
بالسند المتكرر فیھا عن أبي العباس، عن : األحكاموھما في شرح 

  .إلخ، عنھ َعَلْیھ السَّالم..ابن إسحاق، عن النخعي
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عن آبائھ، عن علي ]: 289ص[وفي المجموع عن زید بن علي 
أنھ جعل جعل اآلبق أربعین درھمًا إن كان جاء بھ : َعَلْیھم السَّالم

  .لھ() ذلك رضخ من مسیر ثالثة أیام، وإن جاء من دون
قال أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم ]: 8ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

فیما حدَّثنا علي، عن ابن ھارون، عن سعدان، عن محمد، عنھ، 
  ().اللقیط حر، وال یجوز بیعھ وال شراؤه: وھو قول محمد

، ]2/190:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا محمد بن جمیل، : أخبرنا محمد، قال]: 2/1356:الرأب[

عن مصبح بن الھلقام، عن إسحق بن الفضل، عن عبیداهللا بن محمد 
: بن عمر بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم قال

تعرف فإن لم تعرف، فلیستمتع : في رزق وجد في قریة خربة قال
  .بھا فھي كسبیل مالھ

: أخبرنا محمد، قال]: 2/1365:الرأب[، ]2/193:العلوم[وفیھا 
أخبرنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 

المنبوذ حر، فإن شاء أن یوالي الذي التقطھ وااله، : السَّالم، قال
  .وإن شاء أن یوالي غیره وااله

وكذلك بلغنا عن ]: 207ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أنھ اتتھ امرأة : ن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالمأمیر المؤمنی

تستدعي على رجل قد باعتھ جاریة لھا، وقد بقي علیھ بعض الثمن 
ابتعت : یاأمیر المؤمنین حقي على ھذا الرجل، فقال الرجل: فقالت

أجل خرجت یاأمیر المؤمنین إلى مسجد : منھا لقیطة، فقالت المرأة
على الطریق، فأخذتھا، فاستأجرت  قومي أصلي الفجر، فإذا جاریة

لھا ظئرًا، وأنفقت علیھا حتى أدركت، وتم نفعھا، فقال علي َعَلْیھ 
) أوطیتھا ؟: (، وقال للرجل)آجرك اللَّھ فیما ولیت: (السَّالم للمرأة

الحق لك فیھا، وأطلبھا بمالك قبلھا، واجعل : (نعم، فقال للمرأة: قال
  ).یكن فرج بغیر مھرال: (، ثم قال)للمرأة صداق مثلھا

* * * * * * * * * *  
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43  
  ِكَتاُب الَقَضاء

  باب ماورد فیھ
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 295ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

قاضیان في النار، وقاض في الجنة، : القضاة ثالثة: السَّالم، قال
ھو قاض قضى فترك الحق وھو یعلم، وقاض قضى بغیر الحق و
الیعلم، فھذان في النار، وقاض قضى بالحق وھو یعلم فھو في 

  ).الجنة
إذا قضى القاضي : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال: وفیھ

  .وأخطأ ثم علم رد قضاؤه
وال ینبغي ]: 447ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

  .خطره عظیمألحد أن یطلب القضاء ویسألھ ویحرص علیھ ؛ ألن 
مابلغنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ]: 447ص 2ج[وفیھا 
، وبلغنا عنھ َصلَّى ))من ولي القضاء فقد ذبح بغیر سكین: ((أنھ قال

  )).من سأل القضاء وكل إلى نفسھ: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
اهللا َعَلْیھ َوآلھ بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى ]: 453ص 2ج[وفیھا 

اثنان في النار، وواحد في الجنة، : القضاة ثالثة: ((وَسلَّم أنھ قال
فأما الذي في الجنة فقاض علم الحق فقضى بھ فھو في الجنة، وأما 

القاضیان اللذان في النار فقاض علم الحق فجار متعمدًا، وقاض 
  )).الأعلم فھما في النار: قضى بغیر علم فاستحیا أن یقول
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حدَّثنا حسن بن : قال محمد]: 225ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
حدَّثنا خالد بن بكار، عن جعفر بن محمد َعَلْیھ السَّالم، : حسین، قال

وإن من : ((آخر خطبة خطبھا أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ: قال



صد أبغض خلق اللَّھ إلى اللَّھ عبدًا وكلھ اللَّھ إلى نفسھ جائرًا عن ق
السبیل مشغوفًا بكالم بدعة یعمل فیھ برأیھ، وإن من أبغض خلق 

اللَّھ إلى اللَّھ رجًال قمَّش جھًال غارًا بأغباش الفتنة، سماه أشباه 
الناس عالمًا، ولم یغن یومًا سالمًا، بكر فاستكثر، مما قّل منھ خیر 
مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن، وأكثر من غیر طائل قعد بین 

قاضیًا ضامنًا لتخلیص ما التبس على غیره، إن خالف على الناس 
قاض سبقھ لم یأمن في حكمھ من خالفھ، وإن نزلت بھ إحدى 

المبھمات ھیأ لھا حشوًا من رأیھ، ثم قطع بھ، فھو من لبس الشبھات 
في مخفقة مثل غزل العنكبوت إن أصاب أخطأ ؛ ألنھ الیدري 

یحسب العلم في شيء مما أصاب أم أخطأ، وإن أخطأ بھ لم یعلم لم 
أنكر، والیرى أن من وراء ما بلغ مذھبًا إن قاس شیئًا بشيء لم 
: یكذب بصره، وإن أظلم علیھ أمر كتم مایعلم من نفسھ لكیال یقال

الیعلم، خبَّاط جھالت، ركَّاب عشوات، الیعتذر مما الیعلم فیسلم، 
  والیعض على العلم بضرس قاطع، یذري الروایات ذرو الریح
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الھشیم، تصرخ منھ الدماء، وتبكي منھ المواریث ، ویستحل في 
قضائھ الفروج الحرام، ویحرم في قضائھ الفروج الحالل الملي 

  .واهللا بإصدار ماورد علیھ، والھو أھل لما فرط بھ
أخبرنا أبو ]: 233ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا عمر بن : بقرآتي علیھ، قالالقاسم عبد العزیز االزجي، 
أخبرنا أبوالحسین عمر بن الحسن بن : محمد بن سنبك البجلي، قال
حدَّثنا أبو بكر محمد بن زكریا : علي بن مالك االشناني، قال

حدَّثنا موسى بن إبراھیم المروزي االعور، : المروروذي ، قال
َعَلْیھم  حدَّثنا موسى بن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن علي: قال

القاضي : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
إذا أخذ الرشوة بلغت بھ الكفر، وإذا جار في حكمھ نزع منھ 

  )).اإلیمان ؛ فدخل النار



قال رسول اللَّھ : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 233ص 2ج[وبھ 
یاعلي التقض بین خصمین حتى تسمع : ((مَصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

  )).منھما جمیعًا
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عن آبائھ، عن علي ]: 294ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
بعثني رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى : َعَلْیھم السَّالم، قال

ضاء، یارسول اللَّھ تبعثني وأنا شاب العلم لي بالق: الیمن، فقلت
اللھم اھد قلبھ، وثبت : فضرب یده في صدري، ودعا لي، فقال: قال

یاعلي إذا جلس : لسانھ، ولقنھ الصواب، وثبتھ بالقول الثابت، ثم قال
بین یدیك الخصمان، فال تعجل بالقضا بینھما حتى تسمع مایقول 

اآلخر، یاعلي التقض بین اثنین وأنت غضبان ، والتقبل ھدیة 
دون خصمھ ؛ فإن اللَّھ عز وجل سیھدي قلبك ، مخاصم، والتضیفھ 

فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة : فقال َعَلْیھ السَّالم: ویثبت لسانك قال
  .ماشككت في قضاء بعد

وفي ذلك ]: 447ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
لعلي بن مابلغنا، عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال 

إذا تقاضا إلیك خصمان فال تقِض لألول حتى تسمع : ((أبي طالب
  )).كالم اآلخر

وروي عن النبي َصلَّى : إلى قولھ: قال محمد: وفي الجامع الكافي
إذا تقاضا : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال لعلي صلوات اهللا علیھ

فإنھ أجدر  إلیك الخصمان، فال تقض لألول حتى تسمع كالم اآلخر،
فما أشكلت عليَّ قضیة : قال علي َعَلْیھ السَّالم)) أن یبین لك القضاء

  .بعد
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عن آبائھ، عن علي ]: 293ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أول القضاء بما في كتاب اللَّھ عز وجل، ثم ما : َعَلْیھم السَّالم، قال

آلھ وَسلَّم، ثم ماأجمع علیھ قالھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو
الصالحون، فإن لم یوجد ذلك في كتاب اللَّھ تعالى، وال في السنة، 

والفي ما أجمع علیھ الصالحون اجتھد اإلمام في ذلك الیألوا 
احتیاطًا، واعتبر، وقاس األمور بعضھا ببعض فإذا تبین لھ الحق 

  .أمضاه، ولقاضي المسلمین من ذلك ما إلمامھم
لما بعثني : وعن معاذ، قال]: 226ص 2ج[ع الكافي وفي الجام

إن : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى الیمن قال لي
أقضي بما في كتاب اللَّھ : قلت)) عرض لك قضاء كیف تقضي ؟

: فسنة رسول اللَّھ، قال: قال)) فإن لم یكن في كتاب اللَّھ: ((قال
أجتھد رأیي، وال آلو : قلت)) اللَّھفإن لم یكن في سنة رسول ((

الحمد هللا الذي : ((فضرب بیده على صدري، وقال: اجتھادًا قال
  )).وفق رسول رسول اللَّھ لمایحب

* * * * * * * * * *  
  فصل في الحبس

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 299ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
الدین، وفي القصاص، وفي  أنھ كان یحبس في النفقة، وفي: السَّالم

الحدود، وفي جمیع الحقوق، وكان یقید الدعار بقیود لھا أقفال، 
  .ویوّكل بھم من یحّلھا في أوقات الصالة من أحد الجانبین

أنھ بنى سجنًا : عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 299ص[وفیھ 
وسماه نافعًا، ثم بدا لھ، فنقضھ، فسماه مخیسًا، وجعل یرتجز 

  :ویقول
  ألم تر أني كیسًا مكیسًا
  بنیت بعد نافع مخیسًا
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وبلغنا عن ]: 448ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
علي أعلم القوم، : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

واهللا (: وبلغنا عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقول: قال)) وأقضاھم
اللھم قد : لو أطعتموني لقضیت بینكم بالتوراة حتى تقول التوراة
اللھم قد : قضى بي، ولقضیت بینكم باإلنجیل حتى یقول اإلنجیل

اللھم قد قضى : قضى بي، ولقضیت بینكم بالقرآن حتى یقول القرآن
  ).بي، ولكن واهللا التفعلون واهللا التفعلون
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أنھ : یر المؤمنین علي َعَلْیھ السَّالموبلغنا عن أم] 449ص 2ج[
وجد درعًا لھ عند نصراني، فأقبل بھ إلى شریح قاضیھ على 

فلما رآه شریح رحل لھ عن مجلسھ، : المسلمین فخاصمھ علیھ، قال
یاشریح أما إنھ لو كان : (فجلس إلى جنبھ، فقال) مكانك: (فقال لھ

كنھ خصمي مسلمًا ماجلست معھ إال في مجلس الخصومة، ول
إذا كنتم : ((نصراني، وقد قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

وإّیاھم في طریق فألجوھم إلى مضایقھ، وصغروا بھم كما صغر 
یاشریح إن : (ثم قال َعَلْیھ السَّالم))) اللَّھ بھم من غیر أن تظلموھم
ما ماتقول فی: فقال شریح للنصراني) ھذه درعي لم أبع، ولم أھب

ماالدرع إال درعي، وماأمیر : قال أمیر المؤمنین، فقال النصراني
یاأمیر : فالتفت شریح إلى علي، فقال: المؤمنین عندي بكاذب، قال

: فضحك علي َعَلْیھ السَّالم، وقال: ھل من بینھ ؟ قال: المؤمنین
فقام : فقضى بالدرع للنصراني، قال) أصاب شریح، مالي من بینھ(

أما أنا فأشھد أن ھذه : ھنیھھ، ثم رجع، ثم قالالنصراني فمشى 
أحكام األنبیاء، أمیر المؤمنین یمشي إلى قاضیھ یقضي علیھ، أشھد 
أن الإلھ إال اللَّھ وحده الشریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، 
الدرع واهللا درعك یاأمیر المؤمنین، اتبعت الجیش وأنت منطلق إلى 

أما إذا : (ورق، قال أمیر المؤمنینصفین، فجررتھا من بعیرك األ
وحملھ على فرس، وقاتل مع أمیر المؤمنین یوم ) أسلمت فھي لك



  .النھروان
* * * * * * * * * *  
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فصل فیما یعطى القاضي من الرزق على القضاء وفي الرشوة 
  أیضًا

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 296ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أنھ كان یأمر شریحًا بالجلوس في المسجد األعظم، وكان : المالسَّ

  .یعطي شریحًا على القضاء رزقًا من بیت مال المسلمین
ال بد للقاضي ]: 453ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

من العطاء، والتوسعة، وإال ھلك وعیالھ، واشتغل عن القضاء قلبھ، 
أنھ كان یرزق شریحًا : منین َعَلْیھ السَّالموكذلك بلغنا عن أمیر المؤ

  .خمسمائة درھم
وقد بلغنا أن علیًا صلوات اهللا ]: 231ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

  .-أي درھم  -علیھ رزق شریحًا خمسمائة 
من ارتشى ]: 456ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

فاسق مجرم، في حكمھ فھو سحت محرم، وھو ملعون عند اللَّھ 
ومھر البغي سحت، وثمن الكلب وأجرة الكاھن سحت، ونكره أجرة 
الغازي في سبیل اللَّھ بجعل، وھو الذي الیخرج إال أن یعطى على 

خروجھ، فتلك التي التجوز عندنا انفاقھا، وكذلك روي لنا عن أمیر 
  .المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم

وروى محمد بإسناده عن علي ]: 231ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
أنھ كره للقاضي أن یأخذ على القضاء رزقًا، : صلوات اهللا علیھ

من أخذ على حكمھ شیئًا فذلك : (وعن علي صلوات اهللا علیھ
  ).السحت

  .وقد تقدمت روایة أمالي المرشد باهللا في الرشوة: قلت
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أخبرنا أبو ]: 234ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
بكر محمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن الحسین 

أخبرنا أبو مسلم : الجوزداني المقري، بقرآءتي علیھ بأصفھان، قال
أخبرنا : عبد الرحمن بن محمد بن إبراھیم بن شھدر المدیني، قال

: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمن بن عقده، قال
: حدَّثنا أبي، قال: بن الحسن بن سعید أبو عبداهللا، قالأخبرنا أحمد 

حدَّثنا حصین بن مخارق السلولي، عن یعقوب بن عربي، عن 
اإلمام الشھید أبي الحسین زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 

  ).الرشوة على الحكم كفر: (السَّالم، قال
، عن إلى حصین، عن محمد بن عبداهللا بن الحسن]: 232ص[وبھ 

لجھنم باب : قال)) لھا سبعة أبواب: ((أبیھ، عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم
  .الیدفعھ إال من حكم بغیر ما أنزل اللَّھ عز وجل

عن حصین، عن فضیل بن الزبیر، عن اإلمام ]: 232ص[وبھ 
أن الذین یظلون عن : الشھید أبي الحسین زید بن علي َعَلْیھ السَّالم

  .لحاكمون بغیر ما أنزل اللَّھ عز وجلھم ا: سبیل اللَّھ قال
عن حصین، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن ]: 235ص[وبھ 

َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َفُأوَلِئَك ُھُم {: آبائھ َعَلْیھم السَّالم
، والظالمون، والفاسقون كلھا في ھذه ]المائدة[})44(اْلَكاِفُروَن

  .األمة
جعفر بن محمد َعَلْیھ السَّالم أكالون للسحت،  عن]: 235ص[وبھ 
  .الرشا: قال
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]: 501ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
: في قولھ تعالى: عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عن علي َعَلْیھ السَّالم

ھو الرجل یقضي ألخیھ : (قال] 42:المائدة[}َأكَّاُلوَن ِللسُّْحِت{



  ).اجة، ثم یقبل ھدیتھالح
َھْل {: ولعل المراد بھ فیما یجب علیھ قضاه لیوافق قولھ تعالى: قلت

  .واهللا أعلم] الرحمن[})60(َجَزاُء اْلِإْحَساِن ِإلَّا اْلِإْحَساُن
* * * * * * * * * *  

  وفي صفة القاضي
یحتاج ]: 452ص 2ج[یقول الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

ن عالمًا بما یقضي، فھمًا بما ورد علیھ، ورعًا في القاضي أن یكو
دینھ، عفیفًا عن أموال المسلمین، حلیمًا إذا استجھل، وثیق العقل 
جید التمییز، طیبًا في أمر اللَّھ، فإن نقص من ھذه الخصال شيء 

  .كان ناقصًا
ویجب على القاضي أن یتعاھد ]: 453ص 2ج[قال َعَلْیھ السَّالم 

أھل البالد یتقاضون إلیھ ؛ فإنھ إذا طال حبسھم من یقدم علیھ من 
تركوا حوائجھم، وانصرفوا إلى أھلیھم فیكون الذي أبطل حقوقھم 

القاضي الذي لم یتعاھدھم، ولم یرفع بھم رأسًا، وینبغي للقاضي أن 
یحرص على الصلح بین الناس مالم یبن لھ الحق، فإذا بان لھ الحق 

  .فال صلح
: لَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قالوبلغنا عن رسول ال: قال
وینبغي للقاضي : إلى آخر الحدیث المتقدم قال))...القضاة ثالثة((

  .أن یساوي بین الخصمین في اإلقبال علیھما، والمكالمة لھما
* * * * * * * * * *  
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  فصل في القضاء في السیل وأحرام اآلبار والغیول
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 300ص[ْیھ السَّالم في مجموع زید َعَل

أنھ قضى في الشرب أن أھل السفل أمراء على أھل العلو، : السَّالم
  .وجعلھ بینھم على الحصص

لصاحب ]: 451ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
الزرع أن یمسك من الماء إلى الشراكین، ولصاحب النخل إلى 



رسلون الماء إلى من ھو أسفل منھم، وكذلك یفعلون الكعبین، ثم ی
األسفلون حتى ینتھي السیل إلى آخر الضیاع إن كان كثیرًا، أو 
یقصر عن األسفلین إن كان قلیًال، واألعلى فاألعلى أولى بقلیل 

الماء، وكذلك بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ 
ي سیل مھروز، وكان یصب فیھا حتى قضى بین أھل المدینة ف

أھل أعلى الوادي یمسكون عنا : حول، فقال أھل أسفل الوادي
الماء، فقضى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لصاحب الزرع 

إلى الشراكین، ولصاحب النخل إلى الكعبین، ثم یرسلون إلى من 
  .ھو أسفل منھم

سمعنا في ذلك من القول، أحب مارأینا و]: 192ص 2ج[وفیھا 
والمعنى أن یكون حكم حرم رأس العین الفقیر الذي یفور منھ 
ماؤھا خمسمائة ذراع من كل جانب منھا كلھا، من شرقیھا، 

وغربیھا، ویمانیھا، وشامیھا الیدخل على صاحبھا في سحسحة، 
والیحتفر في شيء من حریمھ، وحرم البئر الجاھلیة خمسون ذراعًا 

وحرم البئر اإلسالمیة الحادثة أربعون ذراعًا، فھذا من كل جانب، 
  .أحسن مارأینا، وسمعنا في ذلك
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في كتاب الفقھ، : وقال ولده المرتضى محمد بن یحیى َعَلْیھم السَّالم
وسألت عن الحدیث الذي روي عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في 

فجعل للبئر أربعین ذراعًا، الحمى، وقد أمر بذلك َعَلْیھ السَّالم 
  .وجعل للغیل خمسمائة ذراع

* * * * * * * * * *  
  فصل في القضاء في األسواق والشوارع والطرقات

بلغنا عن ]: 452ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ خرج إلى السوق ذات یوم فإذا 

ماھذا السوق إال لألسود واألبیض : (ت فقالدكاكین قد بنیت، ورفع
فكنا نأتي : قال) فمن سبق إلى مكان غدوة فھو مكانھ إلى اللیل



الرجل في المكان قد كنا نبایعھ فیھ ثم نأتیھ من الغد فیوجد في مكان 
  .آخر قد جلس فیھ
ھذا في الذین یقعدون على قارعة الطریق، ولیسوا : قال َعَلْیھ السَّالم

والحوانیت، وإنما یجلسون أمام أصحاب البیوت،  بأھل بیوت،
والحوانیت في الطریق، فھم الذین حكم بذلك فیھم أمیر المؤمنین 
َعَلْیھ السَّالم، فأما أصحاب البیوت والحوانیت فھم أولى ببیوتھم، 

  .وحوانیتھم الیزاحمھم فیھا أحد، والیكون أحد أحق منھم بھا
إذا تشاجر أھل الطرق، : المقال َعَلْیھ السَّ]: 194ص 2ج[وفیھا 

وأھل الشوارع، وأھل األزقة في أزقتھم التي المنفذ لھا رأینا أن 
یجعل عرض الطریق التي لھا منافذ ومسالك سبع أذرع، وعرض 

األزقة التي المنفذ لھا على عرض أوسع باب فیھا، وبذلك حكم 
ات المنافذ، رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في الطرقات ذو

  .إلخ كالمھ َعَلْیھ السَّالم...والطریق التي المنافذ لھا
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وینبغي لإلمام أن یتفقد طرق المسلمین، وسبلھم، وأسواقھم، : قال
ومدنھم فیصلح بیار الطریق للحجاج، وأبناء السبیل، ویحیي 

وأن یأمرھم بتفقد السكك، : إلى قولھ...میاھھم، وینقي مجاولھا
صحابھا بتنظیفھا، وإبعاد مایضیقھا عنھا ؛ ألن رسول اللَّھ ویأخذ أ

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قد أمر بتنظیف الغدرات، وھي األفنیة، 
والساحات، وأن یأمر بقطع الكنف البارزة إلى الطرق والشوارع، 

  .وتحویلھا إلى داخل المنازل
* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الحُدود
  باب في حدِّ الزاني

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 333ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أن رجًال من أسلم جاء إلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، : السَّالم

فشھد على نفسھ بالزنا، فرده النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أربع 
: ال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّممرات، فلما جاء الخامسھ ق

نعم، أتیھا حرامًا حتى غاب ذاك مني في : قال)) أتدري ما الزنا ؟((
ذاك منھا كما یغیب المْرَوُد في المكحلة والرشا في البئر، فأمر 

النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم برجمھ فرجم فلما أذلقتھ الحجارة 
ي جمل فرجمھ، فقتلھ، فقال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ فر، فلقیھ رجل بلح

یارسول : ثم صلى علیھ، فقال لھ رجل)) أال تركتموه: ((َوآلھ وَسلَّم
اللَّھ رجمتھ، ثم تصلي علیھ، فقال لھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

إن الرجم یطھر ذنوبھ، ویكفرھا كما یطھر أحدكم ثوبھ من : ((وَسلَّم
ي نفسي بیده إنھ الساعة لفي أنھار الجنة یتخضخض دنسھ، والذ

  )).فیھا
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 334ص[وفیھ 

الثیب بالثیب جلد مائة : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة، والحبس سنة

، ]2/199:العلوم[ْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَل
عن محمد، عن أحمد، عن حسین، عن أبي ]: 3/1381:الرأب[

قال رسول : خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
الثیب بالثیب جلد مائة والرجم، : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة
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: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 333ص[وفي المجموع أیضًا 
أن امرأة أتتھ، فاعترفت بالزنا، فردھا حتى فعلت ذلك أربع مرات، 
ثم حبسھا حتى وضعت حملھا، فلما وضعت لم یرجمھا حتى وجد 



من یكفل ولدھا، ثم أمر بھا، فجلدت، ثم حفر لھا بئرًا إلى ثدیھا، ثم 
أیما حد أقامھ اإلمام : (ر الناس أن یرجموا، ثم قالرجم، ثم أم

بإقراٍر رجم اإلمام، ثم رجم الناس، وأیما حد أقامھ اإلمام بشھود 
جلدتھا : (ثم قال) رجم الشھود، ثم یرجم اإلمام، ثم یرجم المسلمون

  ).بكتاب اللَّھ، ورجمتھا بسنة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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لما كان : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 335ص[وفیھ 
في والیة عمر أتي بامرأة حامل، فسألھا عمر، فاعترفت بالفجور، 

فأمر بھا عمر أن ترجم، فلقیھا علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، 
أمر بھا عمر أن ترجم، فردھا علي : فقالوا) مابال ھذه ؟: (فقال

نعم إعترفت : فقال!) أمرت بھا أن ترجم : (الم، فقالَعَلْیھ السَّ
ھذا سلطانك علیھا فما : (عندي بالفجور، فقال علي َعَلْیھ السَّالم

ماعلمت أنھا حبلى، قال أمیر : قال) سلطانك على مافي بطنھا
ثم قال َعَلْیھ ) إن لم تعلم فاستبر رحمھا: (المؤمنین َعَلْیھ السَّالم

أو : (قد كان ذلك، فقال: قال) تھرتھا، أو أخفتھافلعلك ان: (السَّالم
الحد على : ((ماسمعت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول

إنھ من قیدت، أو حبست، أو تھددت، فال إقرار )) معترف بعد بالء
ما : فسألھا عمر، فقالت) لھ، فلعلھا إنما أعترفت لوعیدك إیاھا

عجزت النساء : فخّلى عمر سبیلھا، ثم قال :اعترفت إال خوفًا، قال
  .أن یلدَن مثل علي بن أبي طالب، لوال علي لھلك عمر

]: 3/1394:الرأب[، ]2/204:العلوم[وروى في األمالي نحوھا 
بالسند المتقدم، عن محمد، عن أحمد، عن حسین، عن أبي خالد، 

  .عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم
]: 220ص 2ج[ادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام بلفظ وروى نحوھا الھ

زاد : بلغنا، عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
ال أبقاني اللَّھ لمعظلة الأرى فیھا : ویروى عن عمر أنھ كان یقول

  .ابن أبي طالب
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بھذا ]: 3/1417:الرأب[، ]2/211:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
أنھ رجم امرأة بالكوفة، فحفر : المتقدم، عن علي َعَلْیھ السَّالم السند

لھا حتى وارى ثدییھا، ثم قام الناس صفًا، ثم رمى بیده الیمنى، ثم 
  .رمى بیده الیسرى، ثم رمى الناس

: أخبرنا محمد، قال]: 3/1415:الرأب[، ]2/210:العلوم[وفیھا 
ذكر : یردد، قالأخبرني جعفر عن قاسم في الرجل یقر بالزنا كم 

عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ ردد ماعز بن مالك األسلمي 
  .أربع مرات، فلما كان في الرابعة أمر برجمھ

والسارق إذا قطع، والمرجوم إذا رجم بالبینة كان أول من یرجمھ 
الشھود، وإذا أقر واعترف، أو كان حمًال بعدما تضع كان أول من 

مام، ثم الناس، وقد ذكر مثل ذلك عن علي َعَلْیھ السَّالم، یرجمھ اإل
إذا أمر بالضرب أن تضرب األعضاء كلھا إال : (وكان یقول

أتركوا للمحدود یدیھ یتوقى بھما وجھھ : (وكان یقول) الوجھ
وأما المرجوم من الرجال فیحفر لھ حفرة إلى سرتھ، وأما ) وعینیھ

م جماعة ویمضون األول فاألول المرأة فیحفر لھا إلى ثدییھا، فیرج
  .حتى یفرغوا

  .والسوط الذي یضرب بھ المجلود یكون سوطًا بین الغلیظ، والدقیق
عن القاسم َعَلْیھ السَّالم، ]: 224ص 2ج[وروى نحوھا في األحكام 

وكان علي یقول إذا : ولیس فیھا ذكر السارق، وال الحامل، وبلفظ
  .إلخ..أمر

أخبرنا ]: 3/1395:الرأب[، ]2/204:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
أخبرنا علي بن حسن، عن حماد بن عیسى، عن : محمد، قال

الیجوز على رجل حد بإقرار على تخویف : جعفر، عن أبیھ، قال
  .ضرب، وال سجن، والقید
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: حدَّثنا محمد، قال]: 3/1393:الرأب[، ]2/203:العلوم[وفیھا 
ن حصین، عن جعفر، عن حدَّثنا حسین بن نصر، عن خالد، ع

أن علیًا َعَلْیھ السَّالم أتي برجل تزوج امراة على خالتھا : أبیھ
  .فجلده، وفرق بینھما

: حدَّثنا محمد، قال]: 3/1393:الرأب[، ]2/204:العلوم[وفیھا 
أن رسول : حدَّثنا عباد، عن السري بن عبداهللا، عن جعفر، عن أبیھ

: أصیفر، فقال() لَّم أتي برجل أحیبناللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَس
یارسول اللَّھ فجرت بھذه، فدعا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  .وَسلَّم بعرجون فیھ مائة شمراخ فضربھ ضربة واحدة
وأخبرنا السید : وھو في شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ بلفظ

حدَّثنا : العلوي، قال أخبرنا أبو زید: أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال
  .إلخ السند، والحدیث..محمد بن منصور

ذكر عن رسول ]: 232ص 2ج[وفي األحكام للھادي َعَلْیھ السَّالم 
اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أتي برجل مریض أصیفر أحیبن 
قد خرجت عروق بطنھ یكاد یموت في بعض الحدیث قد زنا فدعا 

ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بعتكول فیھ مائة شمروخ، رسول اللَّھ َصلَّ
  .فضربھ ضربة واحدة

حدَّثنا ]: 3/1219:الرأب[، ]2/211:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
حدَّثنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن : محمد، قال

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: جعفر، عن أبیھ، قال
  )).أدرأو الحدود بالشبھات، وأقیلوا الكرام عثراتھم إال من حّد((
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حدَّثنا محمد بن جمیل، عن أبي ضمیرة، عن : حدَّثنا محمد، قال
أن أسامة بن زید كان یشفع في الذي الحد فیھ، : جعفر، عن أبیھ

فأتي بإنسان قد وقع علیھ حد، فشفع فیھ، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 



  )).یاأسامة التشفع في حد: ((ْیھ َوآلھ وَسلَّمَعَل
: حدَّثنا محمد، قال]: 3/1390:الرأب[، ]2/202:العلوم[وفیھا 

حدَّثنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن 
أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أتي برجل وطئ : أبیھ

لھ : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم جاریة من الغنیمة، فقال رسول اللَّھ
  .فغرمھ قیمتھا)) فیھا نصیب الحد علیھ

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 336ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أن رجًال زنا بجاریة من الخمس فلم یحده علي َعَلْیھ السَّالم : السَّالم
  ).لھ فیھا نصیب: (وقال

وقال الحسن بن یحیى َعَلْیھ ]: 89ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یعني على : السَّالم

أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أوجب الرجم على 
المحصن، والمحصنة، وأن ذلك الزم لألمة العمل بھ، والحكم بھ 

  .الیسع أحدًا تركة، وال خالفھ
ولیس بین علماء ]: 414ص[ال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب وق

األمة خالف أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رجم ماعز بن مالك 
األسلمي حیث اعترف على نفسھ بالزنا أربع مرات، وكذلك أیضًا 

عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم رجم شراحة 
  .یة الاختالف في ذلكالھمذان
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وأما الثیبان فقد صح ]: 210ص 2ج[وقال َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أمر برجمھما، فلم 
یختلف الرواة في الرجم أنھ رجم ماعز بن مالك األسلمي، وأن 

ھ السَّالم رجم شراحة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْی
الھمذانیة، ولم یزل الرجم ثابتًا بعد رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
وَسلَّم الیختلف فیھ اثنان، والیتناظر فیھ متناظران، ورجم عمر بن 
الخطاب في وفارة أصحاب رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 



ي بن أبي طالب إذ ذاك فیھم فما وكثرتھم، فكان أمیر المؤمنین عل
أنكر علیھ أحد ذلك، وكان أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم یضرب، ثم 

الضرب في كتاب اللَّھ، والرجم جاء بھ رسول اللَّھ : (یرجم، ویقول
  ).َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن اللَّھ

ب بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طال]: 224ص 2ج[وفیھا 
أنھ رجم امرأة بالكوفة، فحفر لھا حتى وارى ثدییھا، : َعَلْیھ السَّالم

ثم قام والناس صفًا واحدًا، ثم أخذ حجرین، فرمى بیده الیمنى، ثم 
  .رمى بیده الیسرى، ثم رمى الناس
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وبلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ ] 225ص 2ج[
یارسول اللَّھ إني زنیت، : بن مالك األسلمي، فقاللما جاءه ماعز 

إني زنیت، : إني زنیت، فأعرض عنھ، فقال: فأعرض عنھ، فقال
: فقال)) أتیتھا: ((إني زنیت، فأقبل علیھ، فقال: فأعرض عنھ، فقال

حتى غاب ذلك منك في ذلك منھا كما یغیب المیل في : ((نعم، فقال
وھل تدري ما : ((م، فقالنع: قال)) المكحلة، والرشا في البئر

: نعم أتیتھا حرامًا كما یأتي الرجل أھلھ حالًال، قال: قال)) الزنا
أرید أن تطھرني یارسول اللَّھ، فأمر بھ : قال)) فما ترید بقولك((

انظر إلى ھذا الذي ستر : فرجم، فمر برجلین، فقال أحدھما لآلخر
فسكت : الاللَّھ علیھ، فلم تدعھ نفسھ حتى رجم مرجم الكلب، ق

عنھما رسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حتى مر بجیفة حمار، فقال 
انزال، فأصیبا من ھذه : ((لھما رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

: قال! غفر اللَّھ لك یارسول اللَّھ أنأكل من الجیفة : فقاال)) الجیفة
إصابتكما من ھذه الجیفة، إنھ ما أصبتما من أخیكما آنفًا أعظم من ((

  )).اآلن لفي أنھار الجنة یتقمص فیھا
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ومن الدلیل على أن الرجم : قال َعَلْیھ السَّالم]: 217ص 2ج[وفیھا 
حكم من اللَّھ قدیم على المحصنین ما أخبر اللَّھ نبیھ عن الیھود، 

وذلك  وتبدیلھا لھ، وطرحھا إیاه من التوراة، وتحریفھا لحكم اللَّھ
َوِمَن الَِّذیَن َھاُدوا َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َسمَّاُعوَن ِلَقْوٍم {: قولھ سبحانھ

یرید ] 46:النساء[}َءاَخِریَن َلْم َیْأُتوَك ُیَحرُِّفوَن اْلَكِلَم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِھ
یحرفون مافي التوارة من حكم الرجم، وھذه اآلیة نزلت فیما كان 

یة، وذلك أن اللَّھ عز وجل أنزل على موسى من أمر بسرة الیھود
بن عمران الرجم في الزاني المحصن، فغیرت ذلك الیھود، فجعلوا 
الجلد أن یجلد أربعین جلدة بحبل مقیر، ویسودون وجھھ، ویحملونھ 
على حمار، ویجعلون وجھھ إلى ذنب الحمار، فلم یزالوا على ذلك 

وَسلَّم إلى المدینة، فزنت  حتى ھاجر النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ
بسرة برجل من الیھود، فأرادوا جلدھا، : امرأة من الیھود یقال لھا

ثم خافوا من النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن یفضحھم لما غیروا 
انطلقوا إلى محمد، فاسألوه : من التوراة، فقال األحبار للسفلة منھم

فاقبلوا ذلك منھ، وإن أمركم اجلدوا، : عن حد الزاني، فإن قال
بالرجم فأنكروا ذلك، والتقروا بھ، والتقبلوه، فأتوا النبي َصلَّى اهللا 

: فقالوا)) الرجم إن كان محصنًا: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فسألوه، فقال
إن موسى أمر أن یجلد إن كان محصنًا، فقال لھم النبي َصلَّى اهللا 

كال، : ورجم، فقالوا)) بل أمركم بالرجم كذبتم: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
اختر من أحببت، فجاء : فقالوا)) فاجعلوا بیني وبینكم حكمًا: ((فقال

اجعل فیما بینك وبینھم رجًال من أھل خیبر أعور : جبریل، فقال لھ
عبداهللا بن صوریا، فدعاھم النبي َصلَّى اهللا : شابًا طویًال یقال لھ

ھل تعرفون رجًال من أھل فدك، فنعت لھم (( :َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال
ذاك : فقالوا)) كیف علمھ فیكم بالتوراة ؟: ((نعم، فقال: فقالوا)) نعتھ

  ))ذاك بیننا وبینكم: ((أعلمنا بالتوراة، فقال
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فرضوا بذلك، فأرسلوا إلیھ، فدخل على رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
: ل لھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمَوآلھ وَسلَّم مع الیھود، فقا

أنت أعلم الیھود بالتوراة : ((نعم فقال: قال)) أنت ابن صوریا ؟((
: نعم كذلك یقولون، فقال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: فقال)) ؟

أنشدك بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران الذي ((
م تنظرون ماأنزل اللَّھ على موسى في أغرق آل فرعون وأنت

الرجم، فوقعت بھ الیھود، : فارتعدت فرائصھ، فقال: قال)) الزاني؟
لقد أستحلفني بیمین لو لم أخبره عما : ِلَم أخبرتھ ؟ فقال: وقالوا

إن ابن صوریا كاذب لیس : سألني ألحرقتني التوراة، فقال لھ الیھود
م للنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ذلك في التوراة، فقال عبداهللا بن سال

أجعل بینك، وبینھم التوراة، فإنھ فیھا مكتوب، فقال النبي : وَسلَّم
نعم ؛ : فقالوا)) بیني وبینكم التوراة: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

فركب النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى بیت المدارس على 
بھ، فقال لھم النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ حماره، فمضى معھ أصحا

)) وعلیكم مثلھ: التبدأو الیھود بالسالم، فإذا سلموا، فقولوا: ((وَسلَّم
فأتى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى بیت المدارس، فدخل، 

فجاءوا بھا، وكان الذي یقوم علیھا جدي بن )) إئتوا بالتوراة: ((فقال
س بحیي بن أخطب، وجلس معھ عبداهللا بن سالم، فقال أخطب، ولی

أقرأوه في سفر الحدود، فلما بلغ الرجم وضع إبھامھ على ذلك : لھ
اقراه، : ارفع یدك، فرفعھا فقال: الحرف، فقال لھ عبداهللا بن سالم

  .فقرأ الرجم في التوراة مبینًا من اللَّھ جل جاللھ
َفِإْن َجاُءوَك َفاْحُكْم َبْیَنُھْم {: ز وجلأما قول اللَّھ ع: قال َعَلْیھ السَّالم
: فإنھا آیة منسوخة، نسخھا قول اللَّھ] 42:المائدة[}َأْو َأْعِرْض َعْنُھْم

] 49:المائدة[}َوَأِن اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َوَلا َتتَِّبْع َأْھَواَءُھْم{
ھ في الكتاب من فوجب الحكم بین أھل الكتاب، وعلیھم بما أنزل اللَّ

األحكام فأمر رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لما نزلت علیھ 
  .ھذه اآلیة بالیھودیین الزانیین فرجما

* * * * * * * * * *  
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  باب في حدِّ القاذف
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 336ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یجلد القاذف، وعلیھ ثیابھ، وینزع عنھ الحشو : (السَّالم، قال
  ).والجلد

  .أنھ كان یعزر في التعریض: عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 336ص[وبھ فیھ 
یا : أنھ أتتھ أمرأة، فقالت: عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 336ص[وبھ فیھ 

إن : (أمیر المؤمنین إن زوجي وقع على ولیدتي، فقال َعَلْیھ السَّالم
ثم أقیمت : قال) جمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناكتكوني صادقة ر

  .الصالة فذھبت
ومثل الروایة األولى في شرح األحكام بالسند المتكرر عن أبي 

إلخ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، ...العباس، عن عبد العزیز بن إسحاق
إلخ، ولكنھ منقطع عن إبراھیم بن الزبرقان، )...یجلد القاذف: (قال

  .إلخ..عن زید
  .علھ سقط أبو خالد سھوًا من الناسخ أو الراويول
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، ]2/209:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1413:الرأب[

عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 
: ن زوجي وقع على ولیدتي، قالإ: أنھ أتتھ امرأة، فقالت: السَّالم

: فقیل لھا) إن تكوني صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك الحد(
  .ال، فأقیمت الصالة فذھبت: ھل لك بینة بما تقولین ؟ قالت

بھذا السند عن علي ]: 3/1409:الرأب[، ]208/ص:العلوم[وفیھا 
ھو منكر إذا قذف امرأتھ وأقام على القذف و: (َعَلْیھ السَّالم، قال

لولدھا تالعنا مالم یكن بینة، فإن أنكرت، وقامت بینة ُجِلد حدًا، 
  ).وكانت امرأتھ، فإن أقر أنھ كاذب جلد حدًا، وكانت امرأتھ



بھذا السند عن علي ]: 3/1414:الرأب[، ]2/209:العلوم[وفیھا 
في رجل قذف امرأتھ، ثم خرج، فجاء وقد توفت، : َعَلْیھ السَّالم

إن شئت الزمت على نفسك الذنب، : ثنتین، یقال لھ یخیر من: (قال
فیقام فیك الحد، وتعطى المیراث، وإن شئت أقررت، فالعنت أدنى 

  ).قرابتھا، وال میراث
: أخبرنا محمد، قال]: 3/1424:الرأب[، ]2/213:العلوم[وفیھا 

أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن 
أمرنا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : (الم، قالأبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّ

  ).أن الننزع من ثیاب القاذف شیئًا إال الرداء: َوآلھ وَسلَّم
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: أخبرنا محمد، قال]: 3/1439:الرأب[، ]2/217:العلوم[وفیھا 
أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن 

  .م نفاه جلد الحد، والحق بھ الولدمن أقر بولده ساعة، ث: أبیھ، قال
: أخبرنا محمد، قال]: 3/1439:الرأب[، ]2/217:العلوم[وفیھا 

أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعیل بن أبان، عن غیاث، عن 
أنھ أتي برجل ولدت امرأتھ غالمًا : جعفر، عن علي َعَلْیھ السَّالم

إما أن ( :وجاریة في بطن واحد، فأقر بأحدھما، وأنكر اآلخر، قال
  ).یعترف بھما جمیعًا، وإما أن ینكرھما

  .ھذا ھو المعمول علیھ: قال أبو جعفر
: قال السائل]: 419ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

یجلد أیضَا : فإن قذف غیر الذي یجلد لھ ؟ قال َعَلْیھ السَّالم: قلت
روي عن حدًا مبتدأ لمن قذفھ من بعد الفراغ من األول، وكذلك 

أنھ جلد حدین في : أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
  .موضع واحد

، ]2/208:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1409:الرأب[

عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 



: في رجل أدخلت علیھ امرأتھ، فلم یجدھا عذراء، قال: مالسَّال
  ).الیصدق، وإن قذفھا جلد(

* * * * * * * * * *  
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  باب في حدِّ اللوطي
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 337ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

إن : في الذكرین ینكح أحدھما اآلخر أن حدھما حد الزاني: السَّالم
  .أحصنا رجما، وإن كانا لم یحصنا جلدا كانا

، ]2/218:العلوم[ونحوه في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
بسنده عن محمد، عن أحمد، عن حسین، عن ]: 2/1440:الرأب[

  .أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم
بي بسنده عن أ: وھو في شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

العباس، عن ابن إسحاق، عن علي بن محمد، عن المحاربي، عن 
  .إلخ اإلسناد المتقدم، عن علي َعَلْیھ السَّالم...نصر بن مزاحم

أخبرنا ]: 3/1443:الرأب[، ]2/218:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
أخبرنا الحسن بن یحیى، عن إبراھیم بن محمد، عن : محمد، قال

ي، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عبد الرحمن بن محمد العرزم
أتي عمر بفاعل، أو مفعول بھ، فاستشار علیًا َعَلْیھ السَّالم، : قال

وما ھو ؟ : قال) قد بقي حد آخر: (فأمره أن یضرب عنقھ، ثم قال
إن لھم أرحامًا : (ثم قال علي َعَلْیھ السَّالم) تحرقھ بالنار: (قال

إن أرحامھم : (قال فما بالھم الیلدون ؟: قیل) كأرحام النساء
  ).منكوسة
: أخبرنا محمد، قال]: 3/1444:الرأب[، ]2/219:العلوم[وفیھا 

حدَّثني أبي، عن : حدَّثنا أبو الطاھر أحمد بن عیسى بن عبداهللا، قال
قال رسول اللَّھ َصلَّى : أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

ن یأتون النساء في صورة إن الشیاطی: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



قلة : ((یارسول اللَّھ، وھل لذلك من عالمة ؟ قال: قال)) الرجال
  )).الحیاء، وما أحد أقل حیاء ممن أمكن من دبره
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: أخبرنا محمد، قال]: 3/1444:الرأب[، ]2/219:العلوم[وفیھا 
أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن 

لما عمل قوم لوط بما عملوا : (َعَلْیھ السَّالم، قال أبیھ، عن علي
: بكت السماء واألرض إلى ربھا من أعمالھم، فقال للسماء

  ).اخسفي بھم: احصبیھم، ولألرض
أخبرنا ]: 1442: /الرأب[، ]2/218:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

أخبرني جعفر، عن قاسم في الذي یعمل عمل قوم : محمد، قال
في ذلك الرجم، وكذلك فعل اللَّھ بقوم لوط رجمھم حده : لوط، قال
  .من سمائھ

وذكر مثل ذلك عن علي رحمة اهللا علیھ في رجل أتي بھ في ذلك، 
وذكر عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم باألخبار غیر 

أقتلوا الفاعل، والمفعول : ((المتواطئة في كثیر من الروایة أنھ قال
  )).بھ

حده حد الزاني إن أحصن رجم، وإن كان غیر محصن : مدقال مح
  .حد حد الزاني

: قال َعَلْیھ السَّالم]: 235ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
اللوطي زان حده حّد الزاني إذا ُأِتي في المقعده، وھو أعظم 

الزانیین جرمًا، كذلك روي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
  ).حّد اللوطي كحّد الزاني: (الم، أنھ قالَعَلْیھ السَّ

إن كان محصنًا فأتى رجًال في : قال یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم
دبره فحده حد الزاني، وإن كان محصنًا رجم، وإن كان بكرًا جلد، 

وكذلك من أمكن من الرجال من نفسھ، وفي ذلك مایروى عن 
َسلَّم في األخبار المتواترة، رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ و

  )).اقتلوا الفاعل والمفعول بھ: ((والروایات المتواطئة أنھ قال
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: أنھ سئل عن الذي یعمل عمل قوم لوط، فقال: حدَّثني أبي، عن أبیھ
حده في ذلك حّد الزاني یرجم إن كان محصنًا، ویجلد إن كان بكرًا، 

في رجل أتي بھ قد : ھ السَّالموكذلك روي عن أمیر المؤمنین َعَلْی
  .فعل ذلك، وقد رجم اللَّھ قوم لوط من سمائھ

أخبرنا ]: 3/1444:الرأب[، ]2/219:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
إذا أتى : أخبرني جعفر، عن قاسم فیمن أتى بھیمة، قال: محمد، قال

بھیمة كإتیانھ، فحكمھ حكم من أتى الرجل في المقعدة، ومن أتى 
بھیمة فیما دون المقعدة فحالھ في ذلك كحالھ في المرأة  رجًال، أو

  .سواء علیھ من التعزیر بما یرى اإلمام
الذي علیھ العلماء من آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : قال محمد

وَسلَّم، وغیرھم أنھ من أتى بھیمة فال حد علیھ ولإلمام أن یؤدبھ 
  .بقدر مایرى

الذي علیھ العلماء : وقال محمد]: 92ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
من آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وغیرھم من أتى 

  .بھیمة فال حد علیھ
  .ولإلمام أن یؤدبھ بقدر مایرى

إذا أتى : وقال الحسن فیما روى ابن صباح عنھ، وھو قول محمد
لیھ رجل بھیمة وھو محصن فإن قولنا وما نحن علیھ، وما ع

أنھ الحد علیھ، ویتوب إلى اللَّھ عز وجل، : المسلمون، والحكام
ویؤدبھ اإلمام بما یرى مالم یبلغ بھ حدًا، وروى عن علي صلوات 

  ).فیھ األدب: (اهللا علیھ أنھ قال
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یضرب، وروي عن : وعن الحسن بن علي صلوات اهللا علیھ قال
أن فاعل ذلك ملعون، وقد روي النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 



أیضًا أنھ یقتل، ولعل ھذا منسوخ، أو أراد بھ تغلیظًا، ومن تأّول ھذا 
الحدیث في قتل من أتى بھیمة فإنا نكره لھ خالف أمة محمد، وأن 
ینسب إلى الجھل ؛ ألن األّمة مجمعة على أنھ الیقتل فأنا أكره لھ 

د قال رسول اللَّھ أن ینفرد بسفك دم رجل من المسلمین بشبھة، وق
: ، وقال))ادرأو الحدود بالشبھات: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).أدفعوا الحدود ماوجدتم مدفعا((
ألن أخطي في العفو أحب إلي من أن أخطي في العقوبة، : وقد قیل

فإن فرط من اإلمام حكم، فرجم الذي أتى البھیمة، فقد أخطأ خطأ 
، والكفارة، وأما ماروي في البھمة أنھا تقتل تأویل الدیة علیھ فیھ

فلیس المسلمون على ذلك فال تقتل، والبأس بأكل لحمھا وشرب 
  .لبنھا

* * * * * * * * * *  
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  باب في حدِّ شارب الخمر
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 337ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ر، وفي المسكر من النبیذ أنھ كان یجلد في شرب الخم: السَّالم
  .أربعین جلدة

من : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم أنھ قال]: 337ص[وفیھ 
مات في حد الزنا والقذف فال دیة لھ، كتاب اللَّھ قتلھ، ومن مات في 

  ).حد الخمر فدیتھ من بیت مال المسلمین فإنھ شيء رأیناه
، ]2/261:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني قاسم بن إبراھیم، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1569:الرأب[
حدَّثني أبو بكر بن أبي أویس، عن حسین بن عبداهللا بن : قال

أنھ كان یجلد : ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم
  .في قلیل ماأسكر كثیره كما یجلد في الكثیر

قال القاسم فیما حدَّثنا علي، ]: 110ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
عن ابن ھارون، عن ابن سھل، عن عثمان، عن القومسي، عن 



أخبرني رجل ثقة، عن جعفر بن محمد َعَلْیھ السَّالم، : القاسم، قال
الأجد أحدًا یشرب : (عن أبیھ، عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ قال

  ).خمرًا، وال نبیذًا مسكرًا إال جلدتھ ثمانین
: فیما حدَّثنا محمد، وزید، عن زید، عن أحمد، عنھ: الحسن وقال

  .ویحد شارب الخمر ثمانین جلدة
وروى محمد بإسناده عن الحارث، عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ 

  ).في قلیل الخمر وكثیرھا ثمانون جلدة: (قال
أنھ ضرب الولید بن عقبة أربعین سوطًا لھ شغبتان، : وعن علي
ضربھ علي صلوات اهللا علیھ اربعین، : ھموقال بعض: قال محمد

  .وضربھ الحسن َعَلْیھ السَّالم أربعین
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حد الخمر ]: 264ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ثمانون على من شرب منھا قلیًال أو كثیرًا، فإذا شھد على شاربھا 

ھا وجب رجالن أنھما رأیاه یشربھا، أو شما منھ في نكھتھ رائحت
علیھ الحد ثمانون سوطًا، وكذلك بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن 

أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال لعمر بن الخطاب حین كان من أمره 
وأمر قدامة بن مظعون الجمحي ما كان حین كان قدامة یشرب 

الخمر فحده أبو ھریرة بالبحرین وھو إذ ذاك واٍل علیھا، فقدم قدامة 
، فشكا أبا ھریرة، فبعث إلیھ عمر، فأشخصھ، فقدم أبو على عمر

ھریرة معھ بالشھود الذین شھدوا على شرب قدامة للخمر، وكان 
ممن قدم معھ الجارود العبدي، فلما قدم علیھ أبو ھریرة، سألھ عن 

أمر قدامة، فأخبره انھ جلده في الخمر، فسألھ عمر البینة، فجاء 
والجارود العبدي، فقال لھ عبداهللا  بشھوده، فالتقى عبداهللا بن عمر

أنت الذي شھدت على خالي أنھ شرب الخمر : بن عمر بن الخطاب
: إذًا التجوز شھادتك علیھ، فغضب الجارود، وقال: نعم، قال: ؟ قال

واهللا ألجلدن خالك، أو ألكفرن أباك، فدخلوا على عمر، فشھدوا أنھ 
في الخمر حرج إني أنا لیس علي : ضربھ في الخمر، فقال قدامة



َلْیَس َعَلى الَِّذیَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا {: إنما أنا من الذین قال اللَّھ تعالى
الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفیَما َطِعُموا ِإَذا َما اتََّقْوا َوَءاَمُنوا َوَعِمُلوا 

ُیِحبُّ الصَّاِلَحاِت ُثمَّ اتََّقْوا َوَءاَمُنوا ُثمَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنوا َواللَُّھ 
وكان بدریًا، ففزع عمر مما قال لھ : قال] المائدة[})93(اْلُمْحِسِنیَن

  قدامة، فبعث إلى علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم،
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أال تسمع إلى مایقول قدامة، فأخبره بما قرأ من القرآن، : فقال لھ
المؤمنون إن اللَّھ لما حرم الخمر شكا : (فقال لھ علي َعَلْیھ السَّالم

كیف بآبائنا وإخواننا : إلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فقالوا
الذین ماتوا، وقتلوا وھم یشربون الخمر، وكیف بصالتنا التي صلینا 

: ونحن نشربھا ھل قبل اللَّھ منا، ومنھم ؟ أو ال ، فأنزل اللَّھ فیھم
لصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفیَما َطِعُموا ِإَذا َما َلْیَس َعَلى الَِّذیَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا ا{

اتََّقْوا َوَءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُثمَّ اتََّقْوا َوَءاَمُنوا ُثمَّ اتََّقْوا َوَأْحَسُنوا 
فكان ذلك معذرة للماضین، ] المائدة[})93(َواللَُّھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن

خمر إذا شربھا انتشى، وإذا وحجة على الباقین، یاعمر إن شارب ال
انتشى ھذى، وإذا ھذى افترى فأقم حّدھا حّد فریة، وحّد الفریة 

وكذلك بلغنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ كان ) ثمانون
) كل مسكر خمر: (یضرب في شرب المسكر ثمانین ، وكان یقول

كثیره كما وبلغنا عنھ َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یجلد في قلیل ماأسكر 
  .یجلد في الكثیر

حدَّثني أبو بكر بن أبي أویس، عن : حدَّثني أبي، عن أبیھ أنھ قال
حسین بن عبداهللا بن ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن أبي 

أنھ كان یجلد فیما أسكر كثیره كما یجلد فیما : طالب َعَلْیھ السَّالم
  .أسكر قلیلھ

كلما أسكر : المسكر، فقال أنھ سئل عن: وحدَّثني أبي، عن أبیھ
كثیره فقلیلھ حرام، وكذلك روي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  .وَسلَّم
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بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى : قال یحیى بن الحسین رحمة اهللا علیھ
كلما أسكر كثیره فالذوق منھ : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).حرام
وما حرم اللَّھ شربھ لزم : یى بن الحسین رضي اهللا عنھقال یح

  .شاربھ حد
بلغنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ : حدَّثني أبي، عن أبیھ أنھ قال: قال

الأجد أحد یشرب خمرًا، وال نبیذًا مسكرًا إال : (السَّالم أنھ كان یقول
  ).جلدتھ الحد ثمانین

الحد في : ال لمن قالیق: قال َعَلْیھ السَّالم]: 271ص 2ج[وفیھا 
الخمر، وروى الحدیث الكاذب الذي الیصح عن أمیر المؤمنین 

علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم في أنھ جلد في الخمر فمات َفَوَداه 
یاأمیر المؤمنین لم : من بیت مال المسلمین فأتاه ابن الكوا فقال

د بأمر ألنا جلدناه في الخمر فمات، ولیس ذلك الح: (ودیتھ ؟ فقال
من اللَّھ، ولكنھ رأي ارتآه عشرة من الصحابة، فمن مات في رأي 

فما الذي دعاكم إلى : فقال لھ) ارتأیناه ودیناه من بیت مال المسلمین
أن تروا رأیًا لیس في كتاب اللَّھ تجنون بھ على أموال المسلمین 

م أن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّال: الجنایات، ثم زعم أھل ھذا الحدیث
ترك الحد في الخمر من بعد ذلك الیوم اجتراًء على اللَّھ، وكذبًا 

علیھ، وعلى رسولھ، وعلى أمیر المؤمنین، وھذا الحدیث كلھ باطل 
محال كذب فاحش من المقال الیقبلھ عاقالن، والیصدق بھ مؤمنان، 
والذي أوجب األدب في الخمر، وأثبت الحد فیھا فرسول اللَّھ َصلَّى 

ھ َوآلھ وَسلَّم، وھو الذي جعل ثمانین جلدة أدبًا فیھا واجبًا، اهللا َعَلْی
وحكم بھ على شاربھا حكمًا الزمًا، فأما مایروى عن أمیر المؤمنین 

  َعَلْیھ السَّالم في ذلك من أنھ
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أوجبنا على شاربھا جلد ثمانین ؛ ألنا وجدناه إذا شربھا : (قال
افترى فقد یمكن أن یكون ذلك وإذا ھذى ) انتشى، وإذا انتشى ھذى

القول قوال نقلھ عن الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ألن أمیر 
المؤمنین َعَلْیھ السَّالم لم یذكر ذلك عن نفسھ، والدلیل على أن ذلك 

ماقد روي عنھ مما : من رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قالھ
العلم، والروایات من أنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ الاختالف فیھ عند أھل 

إن عاد، : ((وَسلَّم أتي بشارب خمر، فجلده ثمانین جلده، ثم قال
فعاد فانتظرنا أن یأمر بقتلھ، فأمر بجلده ثانیة، فكیف : قال)) فاقتلوه

حد : (تقولون ؟ أو تروون عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
وقد فعلھ رسول اللَّھ ) آه ھو، وغیره من الصحابةالشارب رأي أرت

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وأوجبھ، وحكم بھ، وھو َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .َوآلھ وَسلَّم األسوة، والقدوة

وبلغنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ ]: 268ص 2ج[وفیھا 
ماعبدت وثنًا قط، وذلك : ثالث مافعلتھن قط، وال أفعلھن أبدًا: (قال

ألني لم أكن ألعبد ماال یضرني وال ینفعني، وال زنیت قط، وذلك 
أني أكره في حرمة غیري ماأكره في حرمتي، والشربت خمرًا 

  ).قط، وذلك أني لما یزید في عقلي أحوج مني إلى ماینقص منھ
* * * * * * * * * *  
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  باب في حدِّ السارق وكیفیتھ
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 339ص[زید َعَلْیھ السَّالم في مجموع 

أنھ كان یقطع یمین السارق، فإن عاد، فسرق قطع رجلھ : السَّالم
إني ألستحي من : (الیسرى، فإن عاد فسرق استودعھ السجن، وقال

اللَّھ تعالى أن أتركھ لیس لھ شيء یأكل بھ، والیشرب، والیستنجي 
  ).بھ إذا أراد أن یصلي



، ]2/216:العلوم[ي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم وف
أخبرنا عباد، عن حاتم، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1433:الرأب[

كان علي الیزید أن یقطع یدًا ورجًال، : عن جعفر، عن أبیھ، قال
إني ألستحي من اللَّھ أن الیتطھر : (فإذا أتي بھ بعد ذلك، قال

المسلمین، وأنفقوا علیھ من بیت لصالتھ، ولكن أمسكوا كلبھ عن 
  ).مال المسلمین

  .بھذا السند]: 114ص 2ج[وھو في الجامع الكافي 
وكذلك بلغنا عن ]: 260ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

أنھ أتي بسارق : أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
تقطع یده : اأقطع قد قطعت یده، ورجلھ، فاستشار الناس، فقالو

: فاقطع رجلھ األخرى، فقال: قالوا) فبماذا یأكل ؟: (األخرى، فقال
ثم أمر بھ فحبس، وأنفق علیھ من بیت مال ) بماذا یمشي ؟(

  .المسلمین
عن آبائھ، عن علي ]: 338ص[وفي المجموع لزید َعَلْیھ السَّالم 

مر، القطع على خائف، وال مختلس، وال في ث: (َعَلْیھم السَّالم، قال
والكثر، وال قطع في صید، والریش، والقطع في عام سنة، وال 

  ).قطع على سارق من بیت مال المسلمین، فإن لھ فیھ نصیبًا
بالسند المتقدم المتكرر عن أبي العباس، : وھو في شرح األحكام

  .إلخ، عن علي َعَلْیھ السَّالم..عن عبدالعزیز بن إسحاق
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القطع : (بھذا السند، عنھ َعَلْیھ السَّالم :وفي شرح األحكام أیضًا
  ).على خائف، وال مختلس

عن آبائھ، عن علي ]: 339ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
یا أمیر المؤمنین إن عبدي سرق : أن رجًال أتاه، فقال: َعَلْیھم السَّالم

  ).مالك سرق بعضھ بعضًا: (متاعي، فقال َعَلْیھ السَّالم
بالسند المتكرر، عن : حكام البن بالل رحمھ اللَّھوھو في شرح األ
  .علي َعَلْیھ السَّالم



، ]2/216:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا حسین بن نصر، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1434:الرأب[

القطع في : عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، قال
  .وأشباھھ من الحجارةحجارة على من سرقھا، الرخام 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي : أخبرنا محمد، قال
لیس على : (خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  ).القفاف قطع، ولكن التعزیر
أخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، : وھو في شرح األحكام بلفظ

إلخ موقوف ...دَّثنا محمد بن منصورح: أخبرنا أبو زید، قال: قال
  .على زید َعَلْیھ السَّالم، ولعلھ سقط بعض السند

أخبرنا ]: 3/1425:الرأب[، ]2/213:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
حدَّثنا عثمان، عن جریر، عن : أخبرنا محمد، قال: محمد، قال

لم یكن علي یقطع من سرق من بیت : مغیرة، عن الشعبي، قال
  .؛ ألن لھ فیھ حقًا المال شیئًا
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وأخبرنا السید أبو العباس : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ
حدَّثنا محمد بن عبد : أخبرنا محمد بن بالل، قال: رحمھ اللَّھ، قال

حدَّثنا محمد بن : حدَّثنا محمد بن حبلة األحمسي، قال: العزیز، قال
حدَّثني زید بن علي َعَلْیھ  :بكر األرحبي، عن أبي الجارود، قال

سرقت امراة من قریش قطیفة، فرفع ذلك إلى رسول : السَّالم، قال
: اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فلما سمعت بذلك قریش، قالوا

انطلقوا بنا إلى ھذا الرجل، فلنكلمھ في ھذه المرأة قبل أن یقطعھا، 
یانبي اللَّھ سبحان اللَّھ : فقالوا فتكون سّبة علینا في العرب نعیر بھا،

إنما ھلك من كان قبلكم من بني إسرائیل بإقامتھم : ((فقال: قال
الحدود على ضعفائھم، وتركھم الحدود على أشرافھم، واهللا 

  .فقدمھا فقطعھا: قال)) ألقطعنھا، واهللا ألقطعنھا، واهللا ألقطعنھا
ھ، عن علي عن آبائ]: 338ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 



  ).القطع في أقل من عشرة دراھم: (َعَلْیھم السَّالم، قال
أخبرنا ]: 3/1435:الرأب[، ]2/216:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

أخبرنا محمد بن جمیل، عن حسن بن حسین، عن علي : محمد، قال
بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ 

  .یعني مجاعة) ع في عام سنةالقط: (السَّالم، قال
: أخبرنا محمد، قال]: 3/1400:الرأب[، ]2/206:العلوم[وفیھا 

في السارق من أین تقطع یده ؟ وفي كم : أخبرني جعفر، عن قاسم
  .تقطع ید السارق من كوعھ: تقطع یده ؟ قال
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الكوع المفصل، ویقطع في عشرة دراھم، أو ماكان : قال أبو جعفر
المتاع إذا سرق من حرزة، وقد روي عن النبي َصلَّى اهللا قیمتھ من 

أنھ قطع في مجن قیمتھ : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وھو قول أھل المدینة
: یقطع في خمسة دراھم، وقال آخرون: ربع دینار، وقول غیرھم

فیما قل، أو كثر إذا وقع علیھ اسم السرقة لزمھ فیھ الحكم، وقد ذكر 
قیمة المجن على عھد رسول اللَّھ َصلَّى اهللا أیضًا في الحدیث أن 

  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كانت عشرة دراھم
قال اللَّھ ]: 248ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُھَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا {: تبارك وتعالى
  ].المائدة[})38(َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم َنَكاًلا ِمَن اللَِّھ

وإذا سرق السارق عشرة دراھم أو قیمتھا من : قال َعَلْیھ السَّالم
حرز، والحرز فھو بیت الرجل، ومراحھ، ومربده، المحصن علیھ، 
وكذلك روي لنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قطع 

  .اھمفي مجن كانت قیمتھ عشرة در
من الكوع، : في القطع]: 405ص[وفي المنتخب قال َعَلْیھ السَّالم 

وھو مفصل الید، كذلك بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
  .َعَلْیھ السَّالم

قال أحمد بن عیسى والحسن ]: 111ص 2ج[وفي الجامع الكافي 



  .یقطع السارق في ربع دینار: َعَلْیھما السَّالم
أقل مایجب فیھ القطع عندنا في ربع دینار، : ْیھ السَّالمقال الحسن َعَل

الیقطع السارق في أقل : (وروي أیضًا عن أمیر المؤمنین أنھ قال
  ).من عشرة دراھم
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فیما حدَّثنا زید، عن : وقال القاسم َعَلْیھ السَّالم، ومحمد، والحسن
اھم، والیقطع السارق في أقل من عشرة در: زید، عن أحمد، عنھ

  .أو فیما قیمتھ من المتاع عشرة دراھم إذا أخرجھ من الحرز
وقد روي عن النبي : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 112ص 2ج[وفیھ 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قطع في مجن قیمتھ ربع دینار، وھو 
قول أھل المدینة، وقد ذكر أیضًا أن قیمة المجن على عھد رسول 

  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كانت عشرة دراھم اللَّھ
حدَّثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، : قال محمد]: 112ص 2ج[وفیھ 

أنھ قطع ید : عن أبیھ َعَلْیھما السَّالم، عن علي صلوات اهللا علیھ
  .سارق في بیضة حدید ثمنھا ربع دینار

عن أبیھ  حدَّثنا محمد بن عبید، عن محمد بن میمون، عن جعفر،
أن علیًا صلوات اهللا علیھ كان یقطع السارق في ربع : َعَلْیھما السَّالم

  .دینار
، ]2/206:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: أخبرني جعفر، عن القاسم: أخبرنا محمد، قال]: 3/1403:الرأب[
ھ تقام علیھ حدود اللَّ: في الرجل یسرق، ویقتل، ویشرب الخمر، قال

صاغرًا، وھكذا ذكر عن علي رحمة اهللا علیھ، وقد قال بعض 
القتل یأتي علیھا كلھا، فیكفي فیھا كلھا، وفي السارق یقر : الناس

ذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ رد : بالسرقة كم مرة یرد ؟ قال
مرتین، والسارق إذا أقر قطع إال أن یرجع عن ذلك، وینكر، وفي 

علیھ الحد في سرقتھ لھما ماعلیھ : مملوكًا قالرجل سرق صبیًا، أو 
  .في سرقة غیرھما
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وسئل : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 112ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
إذا أقر السارق قطع، وقد ذكر : كم مرة یردد ؟ فقال: عن السارق

  .عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ ردد مرتین
حدَّثني أبي، ]: 253ص 2ج[م في األحكام وقال الھادي َعَلْیھ السَّال

: أنھ ُسئل عن السارق یقّر بالسرقة كم من مرة یرد ؟ فقال: عن أبیھ
ذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ رّد السارق مرتین، والسارق إذا أقر 
كذلك قطع إال أن یرجع عن ذلك، وینكر، فیدرأ عنھ الحد برجوعھ 

  .عن إقراره األول
، ]2/207:العلوم[بن عیسى َعَلْیھ السَّالم  وفي أمالي أحمد

: أخبرني جعفر، عن قاسم: أخبرنا محمد، قال]: 3/1405:الرأب[
القطع علیھ : في رجل سرق دابة،، أو بقرًا، أو تمرًا، أو زرعًا، قال

في ذلك إال أن یسرق من جرین، أو مراح، أو حرز، وقد جاء عن 
م فیما ذكر عنھ، ورواه رافع بن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

الجمَّار، وفي : والكثر)) القطع في ثمر، وال كثر : ((خدیج أنھ قال
  .تقطع یده إذا خرج بھ من القبر: النباش یوجد معھ كفن المیت قال

یقطع النباش إذا كان قیمة الكفن عشرة : قال محمد بن منصور
  .دراھم فصاعدًا

حدَّثني أبي، ]: 257ص 2ج[األحكام وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في 
أنھ سئل عن رجل سرق دابة، أو بقرة، أو ثمره، أو : عن أبیھ

القطع علیھ في شيء من ذلك إال أن یسرقھ من جرین : زرعًا، فقال
محظور علیھ، أو مراح، أو حرز، وقد ذكر عن النبي َصلَّى اهللا 

القطع في ثمر، (: (َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ورواه رافع بن خدیج أنھ قال
  .الجمَّار: والكثر فھو )) وال كثر
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النباش : قال یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم]: 258ص 2ج[وفیھا 
إذا نبش القبور، وأخذ أكفان من فیھا من الموتى قطعت یده إذا أخذ 
مایجب في مثلھ القطع من كفن یساوي عشرة دراھم، ألن النباش 

، وھو أعظمھما فسقًا، وأجلھما جرمًا، ھو في الحكم كالسارق
وكذلك روي لنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

  ).النباش بمنزلة السارق، وھو أعظمھا جرمًا: (أنھ قال
أنھ سئل عن النباش یوجد معھ كفن المیت ؟ : عن أبیھ: حدَّثني أبي

  .و حرز المیتتقطع یده إذا خرج بھ من القبر، والقبر فھ: قال
، ]2/207:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أخبرني جعفر، عن قاسم : أخبرنا محمد، قال]: 3/1407:الرأب[
القطع في خلسة، وكذلك ذكر عن : في الخلسة ھل فیھا قطع ؟ قال

علي رحمة اهللا علیھ، وفي السارق یؤمر بقطع یمینة، فیدفع یساره، 
تفى بذلك في قطعھ، ألن اللَّھ تبارك وتعالى لم یسم یك: فتقطع، قال

في القطع یمینًا من شمال، وقد ذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ أمر 
قد مضى الحد في : (بقطع سارق، فأخرج یده الیسار، فقطعت، فقال

  ()).قطعھ مامضى
وھو : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 115ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

إذا أمر بقطع یمین السارق، فأخرج یساره، وقطعت : دقول محم
اكتفى بقطعھا، ولم تقطع یمینھ ؛ ألن اللَّھ تعالى لم یسّم في القطع 

أنھ أمر بقطع : یمینًا، والشماًال، وقد ذكر عن علي صلوات اهللا علیھ
قد مضى الحد في : (یمین السارق، فأخرج یساره، فقطعت، فقال

  ).قطعھ بما مضى
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وروى محمد بإسناده عن أبي رافع عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ أمر 
بقطع یمین رجل، فقدم شمالھ، فقطعت حسبوھا یمینھ، فقال علي 

  ).قد مضى الحد: (صلوات اهللا علیھ
وكذلك بلغنا عن ]: 259ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 



ق تقطع یده، فمد علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ أمر بسار
  ).قد مضى الحد بما فیھ: (یساره، فقطعت، فأعلم بذلك، فقال

* * * * * * * * * *  
  فصل في َسْرق الغالم والجاریة

، ]2/201:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1388:الرأب[

زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ عن حسین، عن أبي خالد، عن 
أنھ ُأتي بغالم قد سرق، فنظر إلى عانتھ، فلم یر شیئًا، فخلى : السَّالم

إذا بلغ الغالم اثنتي عشرة سنة جرى علیھ، ولھ فیما : (سبیلھ، وقال
  ).بینھ وبین اللَّھ، وإذا طلعت العانة جرت علیھ الحدود

: نا محمد، قالأخبر]: 3/1389:الرأب[، ]2/202:العلوم[وفیھا 
أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن 

أبیھ، أن علیًا َعَلْیھ السَّالم أتي بغالم، قد راھق الحلم قد سرق، فقطع 
  .خنصره

أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، : أخبرنا محمد، قال
رقت، أن علیًا َعَلْیھ السَّالم أتي بجاریة قد س: عن جعفر، عن أبیھ

  .ولم تحض فضربھا أسواطًا، ولم یقطعھا
أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، : أخبرنا محمد، قال

أن علیًا َعَلْیھ السَّالم أتي بغالم وقد سرق فحك : عن جعفر، عن أبیھ
  .إبھامھ والمسبحة حتى أدماھما

* * * * * * * * * *  
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  ق وقاطع الطریقباب في حدِّ الساحر والدیوث والزندی
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 340ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).حّد الساحر القتل: (السَّالم، قال
أخبرنا السید أبو : بالسند المتكرر الذي ھو: وھو في شرح األحكام
أخبرنا عبد العزیز بن إسحاق الكوفي، : العباس رحمھ اللَّھ، قال



حدَّثنا سلیمان المحاربي، : حمد النخعي، قالحدَّثنا علي بن م: قال
حدَّثنا إبراھیم بن : حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: قال

الزبرقان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن 
  ).حد الساحر القتل: (علي َعَلْیھم السَّالم، قال

، ]2/217:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1437:الرأب[

عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 
سئل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن : السَّالم، قال

  )).إذا جاء رجالن، فشھدا علیھ فقد حل دمھ: ((الساحر، فقال
یقتل ساحر المسلمین، والیقتل ساحر المشركین ؛  إنما: قال محمد

  .ألن ماھو فیھ من الشرك أكبر من السحر
وعن زید، عن آبائھ، عن علي ]: 126ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

إذا شھد : ((أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال: َعَلْیھم السَّالم
  )).رجالن على الساحر فقد حل دمھ

أخبرنا ]: 3/1448:الرأب[، ]2/221:العلوم[أیضًا  وفي األمالي
أخبرنا عبداهللا بن محمد بن سلیمان، عن عبداهللا بن : محمد، قال

عبداهللا بن حسن، () موسى، عن أبیھ موسى بن عبداهللا، عن جده
عن أبیھ حسن بن حسن بن علي، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھم 

أقتلوا : (( َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا: السَّالم، قال
  )).الدیوث حیث وجدتموه

)1/700(  

  

  .ھو الذي یدخل الرجال على امرأتھ، أو حرمتھ: الدیوث: قال محمد
  .بھذا السند]: 126ص 2ج[ومثلھ في الجامع الكافي 

عن آبائھ، عن علي ]: 340ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
  .زنادقة من السواد بالنارأنھ حرق : َعَلْیھم السَّالم

: أخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال: وفي شرح األحكام
: حدَّثنا الحسین بن القاسم الكوفي، قال: أخبرنا أبو زید العلوي، قال



حدَّثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمھ علي بن أبي ھاشم 
بن علي بن  حدَّثني أبوك الحسن بن علي بن عمر: المحمدي، قال

الحسین، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن الحسین َعَلْیھم السَّالم، 
من غیر دینھ : ((عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).فاقتلوه
بالسند المتقدم المتكرر عن أبي العباس، عن عبد : وفیھ

ق زنادقة أنھ حر: إلخ، عن زید، عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم...العزیز
  .من السواد

بلغنا عن ]: 246ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
اقتلوا الدیوث حیث : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

وقد : ، والمعنى عندنا في ذلك أنھ من بعد اإلستتابة، قال))وجدتموه
  .ال نقول بھیقتل وال یستتاب، ولسنا نرى ذلك، و: قیل
وروى َعَلْیھ السَّالم مثل قولھ، عن جده القاسم َعَلْیھ السَّالم، : قلت

یقتل : وقد قال مالك بن أنس، وأھل المدینة: قال القاسم َعَلْیھ السَّالم
  .وال یستتاب، ولیس ذلك عندنا بقول
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عن آبائھ، عن علي ]: 362ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
إذا قطع الطریق اللصوص، وأشھروا السالح، : (م السَّالم، قالَعَلْیھ

ولم یأخذوا ماًال، ولم یقتلوا مسلمًا ثم أخذوا حبسوا حتى یتوبوا 
وذلك نفیھم من األرض فإذا أخذوا المال ولم یقتلوا مسلمًا قطعت 

أیدیھم، وأرجلھم من خالف، فإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أیدیھم 
وصلبوا حتى یموتوا، فإن تابوا قبل أن  وأرجلھم من خالف،

  ).یؤخذوا ضمنوا المال، واقتص منھم، ولم یحدوا
* * * * * * * * * *  

  باب في الالعب بالنرد، والتعزیر
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 421ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ھم، أنھ مر بقوم یلعبون بالنرد فضربھم بدرتھ حتى فرق بین: السَّالم



أال وإن المالعبة بھذه قمارًا كأكل لحم الخنزیر، والمالعبة : (ثم قال
بھا غیر قمار كالمتلطخ بشحم الخنزیر، وبدھنھ، ثم قال َعَلْیھ 

ھذه كانت میسر العجم، والقداح كانت میسر العرب، : السَّالم
  ).والشطرنج مثل النرد

، ]2/263:العلوم[وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
بسند محمد، عن علي، ومحمدًا ابنا أحمد بن ]: 3/1573:الرأب[

عیسى، عن أبیھما، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
  ).والشطرنج مثل النرد: (عن علي َعَلْیھ السَّالم، ولم یذكر فیھ

أخبرنا السید أبو : وھو في شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ قال
حدَّثنا محمد بن : أخبرنا أبو زید، قال: ھ اللَّھ، قالالعباس رحم

والشطرنج مثل : (منصور إلى آخر سند األمالي، ولیس فیھما
  ).النرد
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الیجوز اللعب ]: 552ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
بھا ؛ ألنھا ملعونة تلھي عن ذكر اللَّھ، وإقام الصالة، والخیر، 

اإلثم، والكذب، والحلف، والضیر، والمرا، وھي أخت  وتدعو إلى
النرد، واسم المیسر یجمعھا، ویجب على من لعب بھا األدب، وأن 
الیسلم علیھ وكفاه بھذا إخزاء، وقلة، وفسالة، ورداًء، وقد بلغنا عن 

أنھ أجاز بقوم یلعبون بھا، فلم یسلم : أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم
من فرسانھ، فنزل، فكسرھا، وحرق رقعتھا،  علیھم، ثم أمر رجًال

یا أمیر المؤمنین : وعقل كل من لعب بھا رجًال، وأقامھ قائمًا، فقالوا
  ).إن عدتم عدنا: (النعود، فقال

عن آبائھ، عن علي ]: 301ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أنھ أخذ شاھد الزور، فعزره، وطاف بھ في حیھ، : َعَلْیھم السَّالم

  .ھره، ونھى أن یستشھدوش
، ]2/201:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أخبرنا محمد بن جمیل، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1387:الرأب[



أن علیًا َعَلْیھ : عن السري بن عبداهللا، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ
إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل : (السَّالم، قال

  ).واحد منھما مائة غیر سوط
بھذا السند، وقبلھ أخبرنا السید أبو العباس : وھو في شرح األحكام

حدَّثنا محمد بن : أخبرنا أبو زید العلوي، قال: رحمھ اللَّھ، قال
  ).إلخ...إذا وجد الرجل: (إلخ، وبلفظ، قال...منصور

وقد عزر علي بن : عن محمد]: 127ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
الب َعَلْیھ السَّالم مائة سوط إال سوط، وقد أدب علي َعَلْیھ أبي ط

  .السَّالم بلطمة في قصاص
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أخبرنا ]: 3/1388:الرأب[، ]2/201:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
وسئل : أخبرنا عبداهللا بن داھر، عن أبیھ، عن جعفر: محمد، قال

ال، وذلك لو : عن الغالم الذي لم یحتلم یقذف الرجل أیضرب ؟ قال
  .أن الرجل قذف الغالم لم یضرب

: أخبرنا محمد، قال]: 3/1389:الرأب[، ]2/202:العلوم[وفیھا 
وسئل جعفر عن الغالم : أخبرنا عبداهللا بن داھر، عن أبیھ، قال

  .یعزر الغالم، وتجلد المرأة حدًا: یوجد مع المرأة یفجر بھا، قال
: ھ عن جعفر، قالب]: 3/1389:الرأب[، ]2/202:العلوم[وفیھا 

  .الجاریة التي لم تحض التحد إن ھي قذفت، والیحد من قذفھا
تعزر : عن الرجل یفجر بالجاریة التي لم تحض، قال: وسئل جعفر

  .الجاریة، ویضرب الرجل حدًا
الیجاوز في ]: 233ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

ون المائة بسوط، أو التعزیر حد صاحبھ، إن كان حرًا عزر إلى د
سوطین، وإن كان عبدًا عزر إلى دون الخمسین بسوط، أو 

سوطین، كذلك بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ 
وذكر عنھ َعَلْیھ ) أبى اللَّھ أن یبلغ حد إال بالشھود: (السَّالم أنھ قال

لى السَّالم أنھ ضرب رجًال تسعة وتسعین سوطًا في جاریة غلبھا ع



نفسھا، فشھد الشھود أنھم رأوه قام عنھا، قد أدماھا، فقال علي َعَلْیھ 
إذا لم یشھد على اإلیالج، واإلخراج أبى اللَّھ أن یقوم حد : (السَّالم

  .یعني على اإلیالج واإلخراج) إال بشھادة أربعة
* * * * * * * * *  
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  باب في حدِّ المكاتب
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 336ص[الم في مجموع زید َعَلْیھ السَّ

  .في عبد عتق نصفھ زنا فجلده علي خمسًا وسبعین جلدة: السَّالم
، ]2/203:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا محمد بن جمیل، عن : حدَّثنا محمد، قال]: 3/1392:الرأب[
رافع، عن أبیھ، حسن، بن حسین، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي 

في مكاتبة فجرت، وقد عتق منھا : عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم
ثالثة أرباع، ورق ربع، فجلدت ثالثة أرباع منھا حد الحر من 

المائة، وذلك خمسة وسبعون جلدة، وجلد ربعًا منھا بحساب حد 
ربع المملوك من الخمسین، فذلك اثني عشر ونصف جلده، فذلك 

  .ونصف، وأبى أن ینفیھا، وأبى أن یرجمھاسبعة وثمانون 
: حدَّثنا محمد، قال]: 3/1392:الرأب[، ]2/203:العلوم[وفیھا 

حدَّثنا محمد بن جمیل، عن مصبح، عن یحیى بن العال، عن جعفر، 
حد المكاتب نصف حد الحر : (عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).في كل شيء
إذا زنت ]: 233ص 2ج[في األحكام  وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم

أنھ : المكاتبة، أو المدبرة، أو أم الولد فإن القول عندي في ذلك
الرجم على واحدة منھن، وعلى أم الولد والمدبرة خمسون جلدة 
خمسون جلدة، وعلى المكاتبة من الضرب بحساب ماعتق منھا، 

سَّالم وكذلك بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ ال
فیھا، فإن كانت قد أّدت نصف مكاتبتھا ضربت خمسة وسبعین 



  .سوطًا، وإن كان أقل من ذلك، أو أكثر فبحسابھ
* * * * * * * * * *  
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) ع(وصحابتھ وسائر األنبیاء) ص(باب في حدِّ السابِّ للنبي 
  وحدود أھل الكتاب، وأین تقام الحدود

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 340ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
من شتم نبیًا قتلناه، ومن زنا من أھل الذمة بامرأة : (أنھ قال: السَّالم

مسلمة قتلناه، فإنما أعطیناھم الذمة على أن الیشتموا نبینا، وال 
  ).ینكحوا نساءنا

، ]2/207:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
سمعت محمد بن علي بن : نا محمد، قالأخبر]: 3/1408:الرأب[

من سبني : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: جعفر یقول
  )).فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاجلدوه

عن آبائھ، ]: 495ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھ السَّالم 
َعَلْیھ َوآلھ قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  )).من سب نبیًا قتل، ومن سب صاحب نبي جلد: ((وَسلَّم
، ]2/201:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أحمد بن عیسى، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1386:الرأب[
عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 

طوا الذمة على أن الیخفروا مسلمًا، فأیما إنما أع: (السَّالم، قال
  ).رجل من أھل الذمة فجر بمسلمة قتل، والدیة لھ

: حدَّثنا محمد، قال]: 3/1423:الرأب[، ]2/212:العلوم[وفیھا 
حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعیل بن ابان، عن غیاث، عن 

د حد الیقام على أح: (جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).بأرض العدو

وروى محمد بإسناده عن ]: 89ص 2ج[وفي الجامع الكافي 



  .إلخ مثلھ...غیاث
* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الّدیات

  باب في القاتل والضارب عدوانًا
، ]2/223:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

نا عبداهللا بن موسى، أخبر: أخبرنا محمد، قال]: 3/1456:الرأب[
وجد في قائم سیف رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : حدَّثني أبي، قال: قال

إن أعتى الخلق على اللَّھ : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كتاب مشدود موثوق فیھ
عز وجل الضارب غیر ضاربھ، والقاتل غیر قاتلھ، والمتولي غیر 

  .موالیھ، والمدعي غیر أبیھ
بسنده عن ]: 457ص[َعَلْیھ السَّالم  وفي صحیفة علي بن موسى

ورثت عن رسول اللَّھ َصلَّى : (آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
كتاب اللَّھ تعالى، وكتابًا في قراب : اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كتابین

یا أمیر المؤمنین، وما الكتاب الذي في قراب سیفك؟ : قیل) سیفي
  ).ضرب غیر ضاربھ فعلیھ لعنة اللَّھ من قتل غیر قاتلھ، أو: (قال

أخبرنا ]: 3/1456:الرأب[، ]2/223:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
: سمعت عبداهللا بن موسى بن عبداهللا بن الحسن یقول: محمد، قال

من أعان على قتل أمرء مسلم بشطر كلمة جاء یوم : حدیث موطا
  .القیامة مكتوب بین عینینھ آیس من رحمة اللَّھ

أخبرنا أبو جعفر ]: 3/1455:الرأب[، ]2/223:العلوم[وفیھا 
حدَّثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن : محمد بن منصور بن یزید، قال

عیسى، عن أبیھما، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
أتى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

ھل : ((ھذا قتیل بین دور األنصار، فأتاه فقال: وَسلَّم، فقیل لھ



: نعم، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قالوا)) یعرف
  )).لو أن األمة اجتمعت على قتل مسلم ألكبھم اللَّھ في نار جھنم((
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أخبرنا أبو الحسین ]: 340ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا الناصر للحق : إسماعیل الفقیھ رحمھ اللَّھ، قالعلي بن 

حدَّثنا محمد بن منصور، : الحسن بن علي رضوان اهللا علیھ، قال
عن عباد بن یعقوب، عن موسى بن عمیر، عن جعفر بن محمد بن 

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: علي َعَلْیھما السَّالم، قال
ھ بدم حرام لقي اللَّھ یوم القیامة وبین عینیھ آیس من من لقي اللَّ((

  )).رحمة اللَّھ
* * * * * * * * * *  

  فصل في دیة النفس واألطراف
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 341ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آالف : (السَّالم أنھ قال
لف مثقال، ومن اإلبل مائة بعیر، وربع جذاع، درھم، ومن الذھب أ

وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ومن الغنم الفا 
شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة یمانیة، وفي شبھ 

العمد من الورق اثنا عشر ألف درھم، ومن الذھب ألف مثقال، 
ة وثالثون جذعة، وثالثة ومائتا مثقال، ومن اإلبل مائة بعیر ثالث

وثالثون حقھ، وأربعھ وثالثون ما بین ثنیھ إلى بازل عامھا كلھا 
خلفھ، ومن الغنم ألفا شاه، واربعمائة شاة، ومن البقر مائتا بقرة، 

  ).وأربعون بقرة، ومن الحلل مائتا حلة وأربعون حلة یمانیة
: العمد: (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 342ص[وفیھ 

قتل الحجر والعصا، والخطأ ما : قتل السیف والحدید، وشبھ العمد
  ).أراد القاتل غیره فأخطاه، فقتلھ
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في : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 343ص [وفیھ 
ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، : النفس الدیة أرباعًا

استؤصل مثل الدیة أرباعًا،  وربع بنات مخاض، وفي اللسان إذا
ربع جذاع، : وفي األنف إذا استؤصل، أو قطع مادتھ الدیة أرباعًا

وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وفي الذكر إذا 
استؤصل الدیة أرباعًا، وفي الحشفة الدیة أرباعًا، وفي العین نصف 

ي الرجل الدیة، وفي األذن نصف الدیة، وفي الید نصف الدیة، وف
نصف الدیة، وفي إحدى األنثیین نصف الدیة، وفي إحدى الشفتین 

نصف الدیة، وفي المأمومة ثلث الدیة، وفي الجائفة ثلث الدیة، وفي 
المنقلة خمس عشرة من اإلبل، وفي الھاشمة عشر من اإلبل، وفي 

الموضحة خمس من اإلبل، وفي األسنان في كل سن خمس من 
كل أصبع عشر من اإلبل، كل ذلك على اإلبل، وفي األصابع في 

  ).العاقلة، وما كان دون السن، والموضحة فال تعقلة العاقلة
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، ]2/224:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا : أخبرنا عباد، قال: أخبرنا محمد، قال]: 3/1459:الرأب[

وار، عن محمد بن فضیل، بن غزوان الضبي، عن أشعث بن س
في قتل الخطأ : (عامر، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، قال

خمس وعشرون جذعة، وخمس : الدیة مائة من اإلبل أرباعًا
وعشرون حقة، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون ابنة 

مخاض، وفي األنف إذا استؤصل أو قطع مادتھ الدیة أرباعًا فما 
بعًا حقاق، وربعًا بنات لبون، وربعًا نقص فبحساب ربعًا جذاع، ور

بنات مخاض، وفي اللسان إذا استؤصل الدیة أرباعًا فما نقص 
فبحساب ربعًا جذاع، وربعًا حقاق، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات 
مخاض، وفي الذكر إذا استؤصل الدیة أرباعا فما نقص فبحساب 



ربعًا جذاع،  وفي الحشفة إذا قطعت الدیة أرباعًا فما نقص فبحساب
وربعًا حقاق، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات مخاض، وفي العین 

ربعًا جذاع، وربعًا حقاق، : نصف الدیة خمسون من اإلبل أرباعًا
وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات مخاض، وفي األذن إذا استؤصل 

ربعًا جذاع، وربعًا حقاق، وربعًا بنات لبون، : خمسون أرباعًا
ت مخاض، وفي الید نصف الدیة خمسون من اإلبل وربعًا بنا

ربعًا جذاع، وربعًا حقاق، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات : أرباعًا
ربعًا : مخاض، وفي الرجل نصف الدیة خمسون من اإلبل أرباعًا

جذاع، وربعًا حقاق، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات مخاض، وفي 
ربعًا جذاع، وربعًا : اعًااألنثى نصف الدیة خمسون من اإلبل أرب

حقاق، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات مخاض، وفي المأمومة ثلث 
  ربعًا جذاع، وربعًا حقاق، وربعًا بنات لبون،: الدیة أرباعًا
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ربعًا جذاع، : وربعًا بنات مخاض، وفي الجائفة ثلث الدیة أرباعًا
مخاض، وفي المنقلة وربعًا حقاق، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات 

ربعًا جذاع، وربعًا حقاق، وربعًا : خمس عشرة من اإلبل أرباعًا
بنات لبون، وربعًا بنات مخاض، وفي األصابع في كل أصبع عشر 

ربعًا جذاع، وربعًا حقاق، وربعًا بنات لبون، : من اإلبل أرباعًا
ربعًا : وربعًا بنات مخاض، وفي الموضحة خمس من اإلبل أرباعًا

، وربعًا حقاق، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات مخاض، وفي جذاع
ربعًا جذاع، وربعًا : األسنان في كل سن خمس من اإلبل أرباعًا

  ).حقاق، وربعًا بنات لبون، وربعًا بنات مخاض
قال أخبرني جعفر بن ]: 3/1479:الرأب[، ]2/230:العلوم[وفیھا 

ھم، والدنانیر واإلبل في الدیة من الدرا: محمد، عن قاسم بن إبراھیم
أما اإلبل فمائة من اإلبل كما جاء في األثر : والبقر، والغنم قال

مسنة بما ذكر من أسنانھا، وأما البقر فمائتى بقرة، وأما الغنم فألفي 
شاة، وأما الدنانیر فألف دینار، وأما الدراھم فھي أثنى عشر ألف 



  .قدر األثمان یقدر ذلك على: في قول أھل الحدیث، وقد قال غیرھم
لیس بین الخطأ، والعمد منزلة، : وفي دیة الخطأ وشبھ العمد قال

إنما القتل كلھ خطأ أو عمد، وفي ذلك ماجعل اللَّھ عز وجل فیھ من 
إن شبھ العمد منزلة لیست بالعمد ، : قود، أو دیة، وقد قال غیرنا

إن : وال الخطأ الدیة فیھا مغلظھ، وقیل عن علي رحمة اهللا علیھ
بھ العمد ماكان بالعصأ، والقذفة بالحجر العظیم، وذكر عن علي ش

ربعًا جذاع، وربعًا حقاق، وربعًا بنات : في دیة الخطأ أنھا أرباع
  .مخاض، وربعًا بنات لبون
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: وفي الموضحة كم فیھا من الدیة ؟ وأین تكون الموضحة ؟ قال
م حتى الموضحة ماكان في الوجھ والرأس، وھو ماأوضح العظ

خمس من اإلبل، وذلك مذكور عن علي رحمة اهللا : یتبین، وفیھا
  .علیھ، وقد قال بعض الناس فیھا حكومة

فیھا ثلث الدیة، وذلك مذكور عن : اآلمة: وفي اآلمة كم فیھا ؟ قال
  .علي

ھي ماخرج منھا : المنقلة: وعن المنقلة كم فیھا؟ وكیف المنقلة ؟ قال
ة من اإلبل، وذلك مذكور عن عظام، أو عظم، وفیھا خمس عشر

  .علي، وغیره
الجائفة ماوصل : وعن الجائفة كم فیھا، وأین تكون الجائفة ؟ قال

إلى الجوف من أي ناحیة كان، وفیھا ثلث الدیة، وذلك مذكور عن 
  .علي

في : ذكر عن علي أنھ قال: وعن األعور تفقؤ عینھ كم فیھا ؟ قال
ا نصف الدیة ، وعن أعور فیھ: الدیة كاملة إن شاء، وقال بعضھم 

یقاد منھ، وإنما العین بالعین، وإن أراد الدیة : فقأ عین صحیح، قال
  .فلھ نصف الدیة

وعن الظفر والسن إذا اسودت أوتغیرت، إذا أسودت السن أو 
تغیرت ففیھا خمس من اإلبل، وإذا انفصمت، فبحساب ماذھب منھا 



ور عن علي، من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر، وھذا أیضًا مذك
: إن في ذلك حكومة، وعن البیضتین أو أحدھما قال: وقد قال قوم

فیھما جمیعًا الدیة، وفي واحدة منھما نصف الدیة، وفي كل زوج 
من اإلنسان من عینین، أو یدین، أو رجلین ففیھما الدیة، وفي كل 

في الیسرى من : فرد من ذلك نصف الدیة، وقد قال بعضھم
  .، وفي األخرى ثلث الدیةالبیضتین ثلثا الدیة

: ھذا قول زید بن ثابت، وفي العین القائمة تنخس، قال: قال محمد
في العین القائمة إذا نخست حكومة بقدر ما تبین فیھا من النقص 

  .والشین
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والید والرجل الشال إذا : عن الید والرجل الشال یصابان، قال
كلھ دیة محددة  أصیبت ففیھما حكومة، ولیس في شيء من ذلك

  .معلومة
في لسان األخرس إذا قطع كلھ، : وعن لسان األخرس یصاب، قال

  .أو بعضھ حكومة، ولیس فیھ أیضًا دیة محدودة معلومة
إن كان نفذ إلى الجوف ففیھ مافي الجائفة، : وعن فتق المثانة، قال

  .وإن كان لم ینفذ ففیھ حكومة على قدر المضرة
أما جنایة العبد ففي رقبتھ، واما : قالوعن جنایة العبد، والصبي 

  .جنایة الصبي فعلى عاقلتھ
أما الرجل فیقاد : وعن رجل وغالم اشتركا في قتل، أو جراحة قال

منھ ویقتص، وأما الصبي مالم یبلغ فال یقتص منھ، ودیةماجنى 
  .على عاقلتھ

جراحات النساء على النصف : وعن جراحات الرجال والنساء، قال
جراحات الرجال، كما أن دیة المرأة نصف دیة  في الدیة من

الرجل، وذلك مذكور عن علي، وقد قال مالك بن أنس، وأھل 
إن المرأة تساوي الرجل في الجراحة إلى ثلث الدیة، ثم : المدینة

  .ماكان بعد ذلك فھو على النصف من جراحات الرجال



 :حدَّثنا محمد، قال]: 3/1461:الرأب[، ]2/225:العلوم[وفیھا 
حدَّثنا عباد، عن محمد بن فضیل، عن أشعث، عن عامر، عن علي 

في شبھ العمد الدیة مغلظھ ثالث وثالثون جذعة، : (بن أبي طالب
وثالث وثالثون حقة، وأربع وثالثون مابین ثنیة إلى بازل عامھا 

  ).كلھا خلفة
التي في بطونھا أوالدھا من حین یتبین حملھا : الخلفة: قال محمد

  .تضعإلى وقت ما
: أخبرنا محمد، قال]: 3/1463:الرأب[، ]2/226:العلوم[وفیھا 

أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن 
  ).التقاس عین في یوم غیم: (أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
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حدَّثنا : حدَّثنا محمد، قال] 2/1463:الرأب[، ]2/226:العلوم[
ن إسماعیل بن أبان، عن غیاث بن إبراھیم، عن محمد بن راشد، ع

أنھ قضى في رجل ضرب : جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم
  .رجًال حتى سلس بولھ، فقضى فیھ بالدیة

بھذا السند عنھ َعَلْیھ ]: 3/1464:الرأب[، ]2/226:العلوم[وفیھا 
  .السَّالم أنھ قضى في العین القائمة بمائة دینار

بھذا اإلسناد عنھ َعَلْیھ ]: 3/1467:الرأب[، ]2/227:لومالع[وفیھا 
فأتي برجل قد قطع قبل امرأتھ لم یجعل بینھما قصاص، : السَّالم

  .وجعل علیھ الدیة
إذا قتل ]: 289ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

الرجل المسلم ففیھ الدیة كاملة، والدیة مائة من اإلبل في أصحاب 
وألفا شاة في أھل الشاء، ومائتا بقرة في أھل البقر، وألف اإلبل، 

دینار في أصحاب الدنانیر، وعشرة أآلف درھم في أصحاب 
  .الدراھم

كان الصرف في ذلك الدھر فیما بلغنا عشرة : قال َعَلْیھ السَّالم
دراھم بدینار، وفي العین الواحدة نصف الدیة، وفي العینین الدیة 



استئصلت نصف الدیة، وفي األذنین كلتیھما  كاملة، وفي األذن إذا
  .الدیة كاملة

وفي الرجل الواحدة نصف الدیة، وفي الرجلین كلتیھما الدیة كاملة، 
وفي الید نصف الدیة، وفي الیدین الدیة كاملة، وفي كل أصبع عشر 

من اإلبل، وفي اللسان الدیة كاملة، وفي الذكر إذا قطع من أصلھ 
ر الدیة كاملة، وفي األنف إذا استوعب من الدیة كاملة، وفي الظھ

أصلھ الدیة كاملة، وفي األنثیین الدیة كاملة، وفي كل سن خمس من 
  .اإلبل
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وفي الموضحة خمس من اإلبل، وفي المنقلة : قال َعَلْیھ السَّالم
خمس عشرة من اإلبل، وفي الھاشمة عشر من اإلبل، وھي التي 

  .مس عشرة من اإلبلتھشم العظم، وفي المنقلة خ
ھي التي تھشم الرأس، فیخرج منھ بعض : المنقلة: قال َعَلْیھ السَّالم

فھي تصل إلى الجوف، : عظامھ، وفي الجائفة ثلث الدیة، والجائفة
  .وفي اآلمة ثلث الدیة وھي التي تصل إلى الدماغ

وبذلك كلھ صح عندنا األثر، والحكم فیھ عن : قال َعَلْیھ السَّالم
لَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ على ماقلنا، وقد ذكر عنھ رسول ال

  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ جعل في مارن اإلنف الدیة
إذا سودت السن فھي : قال َعَلْیھ السَّالم]: 294ص 2ج[وفیھا 

كالساقطة، وحكمھا كحكمھا فیھا خمس من اإلبل، وإن انكسرت 
قدر ماینقص منھا، وأما الظفر ففي اسوداده  ففیھا حكومة على

حكومة، وقد یروى ذلك عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ 
  .السَّالم

عن آبائھ، عن علي ]: 346ص[وفي المجموع لزید َعَلْیھ السَّالم 
إذا اسودت السن، أو شلت الید، أو ابیضت : (َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).العین فقد تم عقلھا

أن رجًال ضرب : عنھ َعَلْیھ السَّالم: بھذا اإلسناد]: 348ص[فیھ و



لسان رجل فصار بعض كالمھ یبین، وبعضھ الیبین فقضى علیھ 
  .من الدیة بحساب مااستعجم من حروف الھجاء

في لسان : عنھ َعَلْیھ السَّالم قال: بھذا اإلسناد]: 347ص[وفیھ 
  .كومة اإلماماألخرس، ورجل األعرج وذكر الخصي، والعنین ح
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بالسند المتكرر فیھا عن : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ
أبي العباس، عن عبد العزیز، عن النخعي، عن المحاربي، عن 

نصر، عن إبراھیم، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 
  ).إلخ..في لسان األخرس: (َعَلْیھم السَّالم، قال

في األسنان في كل : (عن علي َعَلْیھم السَّالم: نادبھذا اإلس: ومنھ
سن خمس من اإلبل، وفي إحدى االنثیین نصف الدیة، وفي إحدى 

  ).الشفتین نصف الدیة
أخبرنا أبو زید : أخبرنا السید أبو العباس رحمھ اللَّھ، قال: وفیھ

حدَّثنا محمد بن راشد، : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: العلوي، قال
اعیل بن أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي عن إسم

فیھا : (َعَلْیھ السَّالم أنھ قال في رجل ضرب رجًال حتى سلس بولھ
  ).الدیة

وسئل : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 128ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
ذكر عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ : عن عین األعور تفقأ، فقال

فیھا نصف : وقال بعض الناس) املة إن شاءوافیھا الدیة ك: (قال
  .الدیة
في السن إذا سقطت، أو : قال القاسم ومحمد]: 139ص 2ج[وفیھ 

سودت خمس من اإلبل، وإن انقصمت السن فبحساب ماذھب منھا 
من نصف، أو ربع، أو أقل، أو أكثر، وقد ذكر ھذا أیضًا عن علي 

مة، وفي السن إن في ذلك حكو: صلوات اهللا علیھ، وقد قال قوم
  .الزائدة إذا أصیبت حكومة

  .ھو كما قال القاسم: قال محمد



في اآلمة ثلث الدیة، : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 131ص 2ج[وفیھ 
ھي ماخرج : وذلك مذكور عن علي صلوات اهللا علیھ ، والمنّقلة

منھا عظم أو عظام، وفیھا خمس عشرة من اإلبل، وذلك مذكور 
  .هللا علیھعن علي صلوات ا
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والموضحة تكون في الوجھ وفي الرأس، وھي ما أوضح العظم 
حتى یتبین، وفیھا خمس من اإلبل، وذلك مذكور عن علي َعَلْیھ 

  .فیھا حكومة: السَّالم، وقد قال بعض الناس
ماوصل إلى الجوف من أي ناحیة كان، وفیھا ثلث الدیة، : والجائفة

  .السَّالموذلك مذكور عن علي َعَلْیھ 
وفي السمحاق أربع من : وقال القاسم أیضًا فیما روى داوود عنھ

: اإلبل، وذلك مذكور عن علي َعَلْیھ السَّالم، وقد قال بعض الناس
  .تكون في الرأس، والوجھ: فیھا حكومة، والمنقلة
* * * * * * * * * *  

  فصل في دیة الممالیك
آبائھ، عن علي َعَلْیھم عن ]: 345ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

تجري جراحات العبید على مجرى جراحات : (السَّالم، قال
في عینھ نصف ثمنھ، وفي یده نصف ثمنھ، وفي أنفھ : األحرار

  ).جمیع ثمنھ، وفي موضحتھ نصف عشر ثمنھ
بالسند المتقدم : ونحوه في شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

عزیز، عن علي بن محمد، عن المتكرر عن أبي العباس، عن عبد ال
المحاربي، عن نصر، عن إبراھیم، عن أبي خالد، عن زید، عن 

  .آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم
عن آبائھ، عن ]: 347ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم أیضًا 

الیغرم سیده أكثر من : (في جنایة العبد: علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).د دیة حرثمنھ، والیبلغ بدیة عب

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم في مكاتب قتل ]: 347ص[وفیھ 



یودى بحساب ماعتق منھ دیة حر، وبحساب مالم یود فیھ : (قال
  ).كتابتھ دیة عبد
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، ]2/227:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
ن جمیل، أخبرنا محمد ب: أخبرنا محمد، قال]: 3/1468:الرأب[

عن مصبح، عن الحكم بن ظھیر، عن السدي، عن عبد خیر، عن 
العبد مال یودى ثمنھ، والتكون قیمة العبد : (علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).أكثر من دیة الحر
* * * * * * * * * *  

  فصل في دیة النساء وجراحاتھم
ھم عن آبائھ، عن علي َعَلْی]: 345ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في : (السَّالم، قال
كل شيء، التساوي بینھما في سن، والجراحة، وال موضحة، 

  ).والغیرھا
بالسند المتقدم قریبًا عن علي َعَلْیھ : ونحوه في شرح األحكام

  .السَّالم
، ]2/232:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: أخبرني جعفر، عن قاسم: أخبرنا محمد، قال]: 3/1494:الرأب[
جراحات النساء على النصف : وعن جراحات الرجال والنساء، قال

في الدیة من جراحات الرجال كما أن دیة المرأة نصف دیة الرجل، 
إن : وذلك مذكور عن علي، وقد قال مالك بن أنس، وأھل المدینة

الدیة ثم ماكان بعد ذلك  المرأة تساوي الرجل في الجراحة إلى ثلث
  .فھو على النصف من جراحات الرجال
حدَّثني أبي، عن ]: 297ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

ھي على النصف من : أنھ سئل عن جراحات النساء، فقال: أبیھ
جراحات الرجال كما أن دیة المرأة نصف دیة الرجل، وذلك 



  ().ھ السَّالممذكور عن علي بن أبي طالب َعَلْی
* * * * * * * * * *  
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  باب ماتعقلھ العاقلة وماال تعقلھ
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 344ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

عمد الصبي وخطأه سواء كل ذلك على العاقلة، وما : (السَّالم، قال
  ).كان دون السن، والموضحة فال تعقلھ العاقلة

التعقل : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال: ]344ص[وفیھ 
  ).العاقلة عمدًا، وال صلحًا، وال اعترافًا
حدَّثني أبي، ]: 296ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

أما جنایة الصبي : أنھ ُسِئل عن جنایة الصبي، والعبد فقال: عن أبیھ
  .فعلى عاقلتھ، وجنایة العبد في رقبتھ

التعقل العاقلة عبدًا، : قال َعَلْیھ السَّالم]: 299ص 2ج[وفیھا 
  .والعمدًا، وال اعترافًا، والصلحًا، وتعقل ماسوى ذلك

وكذلك جاء األثر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : قال َعَلْیھ السَّالم
إن معنى قولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : وَسلَّم، وقد قال كثیر من الناس

ھو أن العاقلة التعقل عن أخیھا العبد )) التعقل العاقلة عبدًا: ((وَسلَّم
لو قتلھ أخوھا، والتعقل فعل جنایة من عبیدھا، ولیس ھو عندي 

كذلك، ولكن ھو عندي أنھا التعقل جنایة عبد من عبید بعضھا إذا 
جنى على أحد، ألن العبد مسلم بما جنى فعلى سیده أن یسلمھ 

ن یجني بعضھم جنایة بخطأ منھ فیقتل عبدًا لبعض بجنایتھ، فأما أ
المسلمین، فال بد أن یَدوه كما یَدون غیره، ألنھ في ھذه الحال 

غارم، والبد من قیامھم في غرمھ إذا كان ذلك خطًأ من فعلھ فعلى 
: ماقلنا یخرج معنى قول رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .، وذلك أقرب إلى الحق والنصفة))التدي العاقلة عبدًا((

)1/719(  



  

قال القاسم َعَلْیھ السَّالم فیما ]: 142ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
عقل العمد على الجاني، وعقل الخطأ على : روى داوود عنھ

إن كانت عمدًا فعلى : العاقلة، وسئل عن عقل الجراحات، فقال
  .الجاني، وإن كانت خطًأ فعلى العاقلة

التعقل العاقلة عبدًا : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 142ص 2ج[وفیھ 
  .وال أمة

 - التعقل عمدًا، وال عبدًا : وال تعقل العاقلة ستة أشیاء: وقال محمد
وال صلحًا، وال اعترافًا، وال مادون  - یعني إذا جنى، أو جني علیھ 

الموضحة، وال الجنایات على األموال قل أو كثر، إنما ھو على 
النفس، والموضحة، : في خاصة مالھ، وإنما تعقل العاقلة الجاني

  .وما فوقھا من الجراحات
ومن قتل عبدًا خطًأ فعلیھ قیمتھ مابلغت في : قال محمد: قال سعدان
  .مالھ حالھ

وروى محمد بإسناده، عن أبي جعفر َعَلْیھ ]: 142ص 2ج[وفیھ 
التعقل : ((أنھ قالالسَّالم، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

وعن )) العاقلة عمدًا، والصلحًا، وال اعترافًا، وإنما تعقل الخطأ
علي، وابن عباس، والشعبي، وابن أبي السفر، وإبراھیم، ومطرف 

  .مثل ذلك
اصطلح المسلمون على أن الیعقلوا عبدًا، : وعن الشعبي قال

  .إلخ..وعمدًا
فیما روى ابن صباح قال الحسن َعَلْیھ السَّالم ]: 142ص 2ج[وفیھ 

العاقلة ھم عشرة الرجل، وقبیلتھ التي ھو : عنھ، وھو قول محمد
منھا إن كان من بني ھاشم فعاقلتھ بنو ھاشم، وإن كان من قریش 

  ().أو من أي قبائل العرب فقبیلتھ التي ھو منھا
* * * * * * * * * *  
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  باب في دیة أھل الذمة والَقَود
، ]2/228:العلوم[عیسى َعَلْیھ السَّالم في أمالي أحمد بن 

أخبرنا محمد بن راشد، عن : أخبرنا محمد، قال]: 3/1470:الرأب[
إسماعیل بن ابان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 

  ).دیة الیھودي، والنصراني مثل دیة المسلم: (السَّالم، قال
محمد أبو أخبرنا ]: 3/1494:الرأب[، ]2/234:العلوم[وفیھا 

حدَّثني علي، ومحمد ابنا : جعفر محمد بن منصور بن یزید، قال
أحمد بن عیسى، عن أبیھما، عن حسین بن علوان، عن عمرو بن 

اجتمع : (خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
الصحابة في والیة عمر، فجعلوا دیة الیھودي أربعة اآلف، ودیة 

  ).آلف، ودیة المجوسي ثمان مائة درھمالنصراني أربعة ا
: أخبرنا محمد، قال]: 3/1490:الرأب[، ]2/234:العلوم[وفیھا 

في دیة الیھودي، : أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراھیم
دیة الیھودي، والنصراني، وكل ذي : والنصراني، والمجوسي، قال

 عھد، ومیثاق ماكان في عھده ومیثاقھ فدیة تامة، لقول اللَّھ عز
َوِإْن َكاَن ِمْن َقْوٍم َبْیَنُكْم َوَبْیَنُھْم ِمیَثاٌق َفِدَیٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى {: وجل
إن دیتھما نصف دیة : وقد قیل عن عمر، وغیره ] 92:النساء[}َأْھِلِھ

المسلم، وقد قیل دیتھما أربعة اآلف، وإن دیة المجوسي ثمان مائة 
ھد دیة مسلم، وعلى درھم، واألمر عندنا في ذلك أن دیة كل ذي ع

القاتل ماأمر اللَّھ بھ في الكفارة من تحریر رقبة، أوصیام شھرین 
  .متتابعین إن لم یجد رقبة مؤمنة
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الیقتل مسلم بكافر قتلھ قتل : وعن مسلم قتل ذمیًا متعمدًا، قال
عداوة، أو غیلة ؛ ألن اللَّھ عز وجل إنما جعل فیھ الدیة والكفارة، 

ن علي، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وقد قال وھكذا ذكر ع
  .إنھ یقتل بھ، ولیس بشيء: قوم

قریبًا من ھذا إال ]: 302ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 



وھكذا ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن علي : أنھ قال
ل باآلیة رواه عن جده القاسم َعَلْیھ َعَلْیھ السَّالم، ولم یذكر اإلستدال

  .السَّالم
فیما : وقال الحسن َعَلْیھ السَّالم]: 139ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

حدَّثنا محمد، وزید، عن زید، عن أحمد، عنھ في دیة الیھودي، 
  .والنصراني، والمجوسي

دیة المعاھد دیة : وروي عن علي بن الحسین َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
لم، وري عن علي َعَلْیھ السَّالم على عھد عمر أنھم جعلوا دیة المس

  .الیھودي،والنصراني أربعة آالف، ودیة المجوسي ثمان مائة
عن آبائھ، عن علي ]: 346ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أنا أحق من وفى : إنھ قتل مسلمًا بذمي، ثم قال: (َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).هللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمبذمة محمد َصلَّى ا

سألت أحمد بن : قال محمد]: 155ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
عیسى ھل یقتل مسلم بالمعاھد ؟ فھاب ذلك، فذكرت لھ حدیث ابن 

أنھ أقاد من مسلم : السلیماني عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  .أنا أحق من وفى بذمتھ: لمعاھد، وقال

ن علي بن أبي طالب صلوات اهللا علیھ، وعن وع] 156ص 2ج[
  .قد روي غیره: نحو ذلك، فقال: علي بن الحسین َعَلْیھما السَّالم
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وإذا قتل المسلم ذمیًا، أو كافرًا لم یقتل بھ، سواء قتلھ : وقال القاسم
عداوة، أو غیلة، ألن اهللا سبحانھ إنما جعل فیھ الدیة، والكفارة، 

یقتل بھ، ولیس : ي صلوات اهللا علیھ، وقال قوموھكذا ذكر عن عل
  .بشيء

* * * * * * * * * *  
  فصل في المتصادمین وفي من سقط وتعلق بھ غیره

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 348ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أن فارسین أصطدما فمات أحدھما، فقضى علي َعَلْیھ : السَّالم



  .المیتالسَّالم على الحي بدیة 
بالسند المتكرر، فیما : ومثلھ في شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

إلخ، عن زید، ..تقدم، عن أبي العباس، عن النخعي، عن المحاربي
  .عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

عن آبائھ، عن علي ]: 348ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
عة اطلعوا على أسد في زبیة، أنھ قضى على أرب: َعَلْیھم السَّالم

فسقط رجل منھم، فتعلق بآخر، فتعلق اآلخر بآخر، الثاني بالثالث، 
وتعلق الثالث بالرابع، فقتلھم األسد جمیعًا، فقضى للرابع بدیة، 

  .وللثالث بنصف دیة، وللثاني بثلث دیة، ولألول بربع دیة
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رواه عن أمیر ]: 448ص 2ج[وفي األحكام للھادیة َعَلْیھ السَّالم 
وروي عنھ َعَلْیھ : المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم ، بلفظ 

بعثني رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إلى : (السَّالم أنھ قال
الیمن، فوجدت حیًا من أحیاء العرب قد حفروا زبیة لألسد، 

سقط رجل، فتعلق فصادوه فیھا، فبیناھم كذلك یتطلعون إلیھ إذ 
بآخر، فتعلق اآلخر بآخر، ثم اآلخر بآخر، حتى صاروا فیھا أربعة، 

فجرحھم األسد كلھم، فتناولھ واحد منھم، فقتلھ، وماتوا كلھم من 
جراحاتھم، فقام أولیاء اآلخر، فأخذوا السالح، وجاءوا إلى أولیاء 

: الاألول لیقتتلوا، فأتاھم علي َعَلْیھ السَّالم، وھم في ذلك فق
تریدون أن تقتتلوا ورسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حي، وأنا (

إلى جنبكم، ولوا اقتتلتم قتلتم أكثر مما تختلفون فیھ، فأنا أقضي 
بینكم بقضاء، فإن رضیتم القضاء، وإال حجرت بعضكم من بعض، 

ون ھو الذي حتى تأتوا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فیك
یقضي بینكم، فمن تعدى بعد ذلك، فال حق لھ، اجمعوا لي من 

القبائل الذین حضروا البئر ربع الدیة، وثلث الدیة، ونصف الدیة، 
ودیة كاملة، فیكون لألول ربع الدیة، ألنھ ھلك من فوقھ ثالثة، 

وللذي ھلك ثانیًا ثلث الدیة، ألنھ ھلك من فوقھ إثنان، وللثالث نصف 



فأبوا أن ) ألنھ ھلك من فوقھ واحد، وللرابع الدیة كاملةالدیة، 
یرضوا، فأتوا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فلقوه عند مقام 

إبراھیم َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في المسجد الحرام، فقصو علیھ 
واحتبى ببردة، فقال رجل من )) أنا أقضي بینكم: ((القصة، فقال

إن علیًا قد قضى بیننا، فلما قصوا علیھ القصة التي فضى بھا : القوم
  .علي َعَلْیھ السَّالم أجاز ذلك، وأمضاھم علیھ
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أن علیًا صلوات : وعن الحسن]: 144ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
اهللا علیھ كان بالیمن، فاحتفر أناس من أھل الیمن زبیة لألسد، 

دى رجل فیھا، فتعلق بآخر، فتعلق اآلخر فتزاحم الناس علیھا، فتر
باآلخر فجرحھم األسد فیھا، فمنھم من مات، ومنھم من خرج، 

فمات، فتشاجروا في ذلك، حتى أخذوا السالح، فقال علي صلوات 
سأقضي بینكم بقضاء، فإن رضیتم، وإال فارتفعوا إلى : (اهللا علیھ

عل لألول ربع الدیة، رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فج
وجعل ) وللثاني ثلث الدیة، وللثالث نصف الدیة، وللرابع الدیة كاملة

دیاتھم على الذین ازدحموا على الزبیة، فرضي بعضھم، وسخط 
: بعضھم، فارتفعوا إلى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال

ى بكذا وكذا، إن علیًا قد قض: فقیل لھ)) سأقضي بینكم بقضاء((
  .فأمضى قضاء علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم

* * * * * * * * * *  
  باب في القسامة

عن آبائھ، عن ]: 347ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
في قتیل وجد في محلة، الیدري من قتلھ، : علي َعَلْیھم السَّالم

المحلة أن یقسم منھم أن على أھل : فقضى علي َعَلْیھ السَّالم في ذلك
  .خمسون رجًال باهللا ماقتلناه، وال علمنا لھ قاتًال، ثم یغرمون الدیة
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وفي القسامة ]: 306ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
مابلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن رجًال أتاه، 

جدت أخي قتیًال في بني فالن ، فقال َصلَّى یارسول اللَّھ إني و: فقال
اجمع منھم خمسین رجًال حتى یحلفوا باهللا : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

ومالي من أخي غیر ھذا یارسول : فقال)) ماقتلوا، والیعلمون قاتًال
  )).بلى، مائة من اإلبل: ((اللَّھ، فقال

مر رسول اللَّھ أن قتیًال وجد بین قریتین، فأ: وبلغنا] 307ص 2ج[
أن یقاس بینھما ، فأیھما كان أقرب : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

ألزمھم دیة القتیل، فقیستا، فوجدت إحداھما أقرب من األخرى ، 
فضمنھم الدیة ، وكذلك روي لنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي 

القتیل في إذا أتي ب: وروي لنا عنھ أنھ كان: طالب َعَلْیھ السَّالم قال
جوف القریة حمل دیتھ على تلك القبیلة التي وجد فیھا، وإذا وجد 
القتیل على باب القریة، أو في ساحة القریة حمل الدیة على أھل 

  .تلك القریة كلھم
، ]2/236:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

قال أخبرني جعفر بن : أخبرنا محمد، قال]: 3/1496:الرأب[
حمد، عن قاسم بن إبراھیم، وعن القسامة كیف ھي، وكیف م

القسامة في الدم على المدعى علیھم، فإن أقسموا : یستحلفون؟ قال
بّروا أنفسھم مما ادعي من الدم قبلھم، ولیس یقتل أحد بالقسامة كما 

یقول أھل المدینة، وھذا الخالف فیھ بین آل رسول اهللا َصلَّى اهللا 
م، والیقسم المدعون كما یقول أھل المدینة، وال َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

یستحقون بالقسم إذا لم تكن بینة درھمًا، فكیف یستحقون بھ دمًا، 
ویستحلف المدعى علیھم خمسین قسامة باهللا ماقتلوا، والیعلمون 

  .قاتًال
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قال أحمد والقاسم َعَلْیھما السَّالم، ]: 2/148[وفي الجامع الكافي 
یمن وجد قتیًال في محلة الیدرى من قتلھ على أن أھل وف: ومحمد

  .القبیلة أن یقسم منھم خمسون رجًال باهللا ماقتلنا، والعلمنا قاتًال
یحلف كل رجل منھم عن نفسھ ماقتلت وال علمت قاتًال، : قال محمد

الاحلفھم : وروي مثل ذلك عن حسن، وسفیان، وعن شریح أنھ قال
ف كل رجل منھم ماقتلت، والعلمت على إثم وأنا أعلم، ولكن أحل

قاتًال، وإنما تجب القسامة إذا لم تدع األولیاء على رجل بعینھ أنھ 
  .القاتل

فإذا احتلفوا بروا أنفسھم مما ادعي : قال أحمد، والقاسم، ومحمد
  .علیھم قبلھم من الدم

القسامة : وقال أھل المدینة: ولزمتھم الدیة، وقال أحمد: قال محمد
  .المقتولعلى أولیاء 

وال یقسم المدعون كما یقول أھل المدینة، : وقال القاسم َعَلْیھ السَّالم
والیقتل بالقسامة أحد، والیستحقون بالقسم درھمًا واحدًا إذا لم تكن 
بینة، فكیف یستحقون بھ دمًا، وھذا الخالف فیھ بین آل رسول اللَّھ 

  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
* * * * * * * * * *  
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  باب في جنایات الدواب وفي الجنایات بوضع شيء في الطرقات
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 348ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

من أوقف دابة في طریق من طرق المسلمین، أوفي : (السَّالم قال
  ).سوق من أسواقھم فھو ضامن لما أصابت بیدھا أو برجلھا

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : بھذا السند، قال]: 346ص[وفیھ 
المعدن جبار، والبئر جبار، والدابة المنفلتة جبار، : ((َوآلھ وَسلَّم

  )).والرجل جبار
، ]2/233:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: أخبرني جعفر، عن قاسم: أخبرنا محمد، قال]: 3/1487:الرأب[



إن كان في : رج من حده شیئًا، فأصاب إنسانًا، قالوعن رجل أخ
طریق العامة لزمھ غرم ما أصیب بھ من الضرر في نفس كان 

إن : ((ذلك، أو مال، وقد قیل عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
وذلك الیكون فیھا شيء، وإن یصیبا )) البئر جبار، والبیھمة جبار

ا، أو في مكان الضرر فیھ على ماأصابا، وھما في حدود أھلھم
: أحد، وعن الدابة تنفح برجلھا قد ذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

من أوقف دابة في طریق من طرق المسلمین، أو في سوق من (
  ).أسواقھم فھو ضامن لما أصابت بیدھا، أو برجلھا
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ذا أخرج إ]: 302ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
الرجل من حده شیئًا إلى طریق المسلمین، وشارعھم فحفر فیھ 
بئرًا، أو أحدث فیھ حدثًا لم یكن لھ إحداثھ في طریق المسلمین، 

وشارعھم كان ضامنًا لما تلف فیھ، وبھ من المارین، وإنما الجبار 
: الذي روي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

ئر جبار، والدابة جبار إذا كان في منزل صاحبھما وحده، ولم الب((
یكونا في شارع المسلمین، وعلى طریقھم موقوفین، فأما إذا كانت 
الدابة في طریق من طرق المسلمین موقوفة فصاحبھا ضامن لما 

  )).أحدثت في طریقھم، وسوقھم بیدھا أو رجلھا
حده شیئًا، فتلف  أنھ سئل عن رجل أخرج من: حدَّثني أبي، عن أبیھ

إن كان أخرجھ في طریق للعامة لزمھ غرم : فیھ إنسان، فقال
  .ماأصاب بھ من الضرر في نفس كان، أو مال

یذكر عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ : وحدَّثني أبي، عن أبیھ أنھ قال
من أوقف دابتة في طریق من طرق المسلمین، أو : (السَّالم أنھ قال

  ).ن لما أصابت بیدھا أو رجلھاسوق من أسواقھم فھو ضام
وإذا أوقف رجل دابة : قال القاسم]: 149ص[وفي الجامع الكافي 

في طریق المسلمین، أو في موقفھم، أو سلك بھا في ذلك، فصدمت 
إنسانًا، فصاحبھا ضامن لما أصاب في قول علي َعَلْیھ السَّالم، 



 علیھ ذكر عن علي صلوات اهللا: وسئل عن الدابة تنفح برجلھا، قال
من أوقف دابة في طریق من طرق المسلمین، أو في : (أنھ قال

وقد قیل ) سوق من أسواقھم، فھو ضامن لما أصابت بیدھا أو رجلھا
إن البئر جبار، والبھیمة : ((عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أي لیس فیھما شيء، وذلك إن یصیبا مما أصابا وھما في ) جبار
  ))().ا، أوفي مكان الضرر فیھ على أحدحدود أھلھم

* * * * * * * * * *  
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  باب في دیة الجنین من األوادم والبھائم
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 345ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  .أنھ قضى في جنین الحرة بعبد، أو أمة: السَّالم
، ]2/233:لعلوما[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: أخبرني جعفر، عن قاسم: أخبرنا محمد، قال]: 3/1487:الرأب[
حكومة على مایقدر في : وعن جنین البھیمة، قال في جنین البھیمة

مثلھ، وعن جنین الحرة إذا أسقطتھ غرة عبد أو أمة، وذلك مذكور 
  .عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن علي َعَلْیھ السَّالم

حدَّثني أبي، ]: 297ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ھي على النصف من : أنھ سئل عن جراحات النساء، فقال: عن أبیھ

جراحات الرجال، كما أن دیة المرأة نصف دیة الرجل، وذلك 
  .مذكور عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم

أخبرنا ]: 3/1472:رأبال[، ]2/228:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
أخبرنا حسین بن نصر، عن خالد، عن حصین، عن : محمد، قال

أنھ قضى في جنین : جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم
  .الیھودیة، والنصرانیة، والمجوسیة عشر دیة أمھ

قال القاسم والحسن ومحمد ]: 135ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
مرأة الحرة إذا أسقطتھ غرة عبد، أو وفي جنین ال: َعَلْیھم السَّالم

  .أمة



وذلك مذكور عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن : قال القاسم
  .علي َعَلْیھ السَّالم
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وروى عن حصین، عن جعفر َعَلْیھ السَّالم، ]: 136ص 2ج[وفیھ 
أنھ قضى في جنین الیھودیة، : عن علي صلوات اهللا علیھ

  .یة، والمجوسیة عشر دیة أمةوالنصران
* * * * * * * * * *  

باب فیمن عضَّ إنسانًا فانتزع المعضوض یده من فم العاض فسقط 
  شيء من أسنانھ

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 347ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أن رجًال عّض ید رجل فانتزع یده من فیھ فسقطت ثنیتاه : السَّالم

أیترك یده في فیك تقضمھا كما یقضم : (ھ شیئًا، وقالفلم یجعل علی
  ).الفحل

، وفي شرح القاضي زید ]210ص 5ج[ومثلھ في شرح التجرید 
وروى زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم : للتحریر بلفظ

  .إلخ...السَّالم
من عض ]: 313ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

لھ متعدیًا علیھ، فانتزع یده من فیھ، فقلع من  أخاه المسلم ظالمًا
  .أسنانھ سنًا، فال دیة لھ فیھا، وال قود لھ بھا

وكذلك بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قضى 
  .بذلك فیھا، وعن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم

النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وعن ]: 130ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
في رجل عّض ید رجل، فجذب یده من فیھ، فندرت ثنیتاه، : وَسلَّم

یعدوا أحدكم على أخیھ : ((فقال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
فیعضھ كما یعض الفحل، فإذا انتزع یده من فیھ طلب العقل 

  )).فأھدرھما
* * * * * * * * * *  
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  اب في القصاصب
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 345ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

القصاص بین الرجال والنساء فیما دون النفس، : (السَّالم، قال
  ).والقصاص فیما بین األحرار، والعبید فیما دون النفس

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : بھذا اإلسناد، قال]: 346ص[وفیھ 
الیقتص ولد من والده، والعبد من سیده، والیقام حد : ((آلھ وَسلَّمَو

  )).في مسجد
بالسند المتكرر المتقدم : وفي شرح األحكام البن بالل رحمھ اللَّھ

عن أبي العباس، عن عبد العزیز، عن علي بن محمد، عن 
المحاربي، عن نصر، عن إبراھیم، عن أبي خالد، عن زید، عن 

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : ْیھم السَّالم، قالآبائھ، عن علي َعَل
  .مثلھ)) إلخ..الیقتص ولد: ((َوآلھ وَسلَّم
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، ]2/235:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرني جعفر بن محمد، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1494:الرأب[

قد : جال والنساء، قالفي القصاص بین الر: عن قاسم بن إبراھیم
الیقتل رجل : (اختلفوا في ھذا عن علي، وذكروا عنھ أنھ قال
: وذكر عنھ أیضًا) بمرأة، لما فرق اللَّھ بینھما من الفضیلة والدیة

إن أراد اولیاء المقتول القتل أعطوا أولیاء القاتل نصف دیتھ، ثم (
یھ، وقد ولیس ھذا بثابت عندنا عنھ رحمة اهللا عل) قتلوا إن شاءوا

إن بینھما قصاص في الجراحات، وقال : قال كثیر من التابعین
لیس بینھما قصاص، وعن رجل قتل عبده أو عبد غیره، : آخرون

الیقتل حر بعبد على حال، وقد ذكر عن علي أن رجًال قتل : قال
عبده على عھد رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فضربھ مائة، 



: ومحى سھمھ من المسلمین، ولم یقده منھ، وقال ونفاه سنة،
الُیقتل حر بعبد ؛ إنما ھو مال من األموال، إذا قتل فإنما فیھ ((

  )).قیمتھ
فیمن قتل ]: 301ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

امرأة عمدًا یخیر أولیاء المرأة، فإن أحبوا دفعوا إلى أولیاء القاتل 
ا القاتل بمرأتھم، وإن أحبوا قبلوا خمسمائة دینار، نصف الدیة وقتلو

وھي نصف الدیة، وخلوا عن الرجل، وھذا قول علي بن أبي طالب 
  .َعَلْیھ السَّالم

إذا قتل الذمي مسلمًا عمدًا : قال َعَلْیھ السَّالم]: 301ص 2ج[وفیھا 
قتل بھ، وإن قتلھ خطأ كانت علیھ الدیة كاملة تؤخذ منھ في ثالث 

إن قتل حر عبدًا كانت علیھ قیمة العبد بالغة مابلغت من سنین، و
قلیل، أو كثیر وذلك قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ 

  .السَّالم
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وعن عبداهللا بن الحسن عن ]: 155ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
علي صلوات اهللا علیھ أن رجًال قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول اهللا 

یعني محى اسمھ  - اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مائة جلدة، ونفاه سنة  َصلَّى
  .، ولم یقده بھ-عن المسلمین 

: قال القاسم َعَلْیھ السَّالم في الرجل قتل امرأة]: 157ص 2ج[وفیھ 
: قد اختلف في ھذا عن علي صلوات اهللا علیھ ذكر عنھ أنھ قال

  ).ن الفضیلة، والدیةالیقتل رجل بامرأة، لما فرق اللَّھ بینھما م(
إذا أراد أولیاء المرأة القتل أعطوا أولیاء : وذكر عنھ أیضًا أنھ قال

القاتل نصف دیة ثم قتلوه إن شاءوا، ولیس ھذا ثابتًا عندنا عنھ َعَلْیھ 
أن بینھما قصاص في : السَّالم، وقد قال كثیر من التابعین

  .القصاص بینھما: الجراحات، وقال اآلخرون
حدَّثنا محمد بن جمیل، عن أبي : قال محمد]: 168ص 2ج[وفیھ 

أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : ضمرة، عن جعفر، عن أبیھ



أرأیت إن وجدت امرأة ورجًال في بیت ماكنت صانعًا : ((قال لسعد
: أقتلھ یارسول، فقال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال)) بھما ؟

  )).ھود األربعةفأین الش((
وروى محمد بإسناده، عن ]: 169ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

علي، وابن مسعود وإبراھیم، والشعبي، والحكم، وأبي حنیفة، 
لیس بین األحرار : أنھم قالوا: وأصحابھ، وحسن بن صالح، وسفیان

  .والعبید قصاص فیما دون النفس، وبینھم القصاص في النفس
* * * * * * * * * *  
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  باب في ضمان الطبیب وعدمھ
، ]2/235:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أخبرني جعفر بن محمد، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1494:الرأب[
، والمداوي یعنت ()وعن المتطبب، والجابر: عن قاسم بن إبراھیم

  .یضمن: قد قال بعض الناس: فیما یعالج، قال
من لم یعرف : ((لَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قالوذكر عن النبي َص

  )).بالطب قبل ذلك، وأعنت ضمن
من لم یكن متطببًا فعالج أحدًا فلیتبرأ مما : (وذكر عن علي أنھ قال

أتى على یدیھ، ولیشھد شھودًا على برائتھ، ثم یعالج، ولیجتھد 
  ).ولینصح، ولیتق اللَّھ ربھ فیمن یعالجھ

في المتطبب ]: 309ص 2ج[َعَلْیھ السَّالم في األحكام وقال الھادي 
والخاتن والمداوي یفسد مایعالج، إذا تبرأ واجتھد، ونصح فال 
ضمان علیھ، وإن اتھم بغش استحلف إال أن یكون غیر بصیر 

  .بالطب فیقحم في مداواة فأعنت فإنھ یضمن ذلك
من لم : ((ھ قالكذلك روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن

وذكر عن أمیر المؤمنین )) یعرف بالطب قبل ذلك فأعنت ضمن
من كان متطببًا فعالج : (علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

أحدًا فلیتبرى مما أتى فیھ على یده، ولیشھد شھودًا على برائتھ، ثم 



  ).لیعالج، ولیجتھد، ولینصح، ولیتق اللَّھ ربھ فیمن یعالجھ
في : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 152ص 2ج[الجامع الكافي وفي 

المتطبب، والجابر، والمداوي یعنت فیما یعالج، وذكر نحو روایة 
  .األمالي عن القاسم َعَلْیھ السَّالم

وعن ابن أبي رافع، عن علي صلوات اهللا ]: 152ص 2ج[وفیھ 
حتى یتخذ من كان طبیبًا أو متطببًا فال یتطبب ألحد : (علیھ، قال

  ).براءة بھا شھداء، ولیجتھد، ولینصح
* * * * * * * * * *  
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  باب فیمن تكون لھ الدیة وھل یرث القاتل عمدًا
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 345ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).الیرث القاتل: (السَّالم، قال
، ]2/235:علومال[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أخبرني جعفر بن محمد، : أخبرنا محمد، قال]: 3/1494:الرأب[
: وعن رجل قتل ابنھ أو أباه أو قتل وارثھ قال: عن قاسم بن إبراھیم

الیرث أحدًا ممن قتلھ، وال موروث بینھ، وبینھ، وكذلك جاء عن 
  .النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الیرث قاتل ]: 303ص 2ج[م في األحكام وقال الھادي َعَلْیھ السَّال
عمد قتیلھ المن دیتھ، وال من مالھ، والیرث قاتل الخطأ من الدیة 

إنھ الیرث من المال، وال : شیئًا، ویرث من المال، وقد قال غیرنا
من الدیة، وھذا عندنا ظلم، والیصح في الظلم لمن رواه روایة، وال 

العمد، والخطأ فرق، وقد یقتل تثبت لھ مقالة ألنھ البد أن یكون بین 
في الخطأ القاتل من لو خیر قتلھ، أو إتالف مالھ ونفسھ الختار 

إتالف مالھ، ونفسھ قبل أن یبسط بالقتل إلیھ یده من والده، أو ولده، 
أو أخیھ، أو قرابتھ، والمتعمد فال یقتل بتعمده إال من ھو مجمع على 

ج قول أمیر المؤمنین قتلھ مرید إلتالفھ، وتھلكتھ، وعلى ھذا یخر
یرید في العمد الفي ) الیرث القاتل من المقتول: (َعَلْیھ السَّالم



الخطأ، وقد یحتمل ذلك أیضًا أن یكون یرید الدیة ألنھ الیرثھا، وال 
  .یدخل فیھا قاتل عمد، وال خطأ
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قال القاسم والحسن فیما روى ]: 203ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
وإذا قتل رجل أباه، أو ابنھ، أو : وھو قول محمدابن صباح عنھ، 

زوجتھ، أو ذا محرمھ، فال یرث القاتل من المقتول شیئًا من مالھ، 
وال من دیتھ سواء كان القتل عمدًا، أو خطأ، والمیراث، والدیة 

  .لورثة المقتول سوا القاتل
روي ذلك عن علي صلوات اهللا علیھ، قال : قال القاسم ومحمد

روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن  وكذلك: محمد
جماعة من الصحابة، وھو قول أھل الكوفة، وھو المعول علیھ، 

إذا كان القتل عمدًا لم : (وروي عن علي َعَلْیھ السَّالم أیضًا أنھ قال
یرث القاتل من : ، وقال أھل الحجاز)یرث، وإن كان خطأ ورث

  .ًاالمال، والیرث من الدیة شیئ
عن آبائھ، عن علي ]: 345ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أنھ قضى لإلخوة من األم نصیبھم من الدم، وورث : َعَلْیھم السَّالم
  .الزوجة من الدم

كان علي َعَلْیھ : قال محمد]: 204ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
السَّالم یجعل الدیة تورث كما یورث المال یعني خطأه، وعمده، 

، ()مثل ذلك، وعن ابي عمر: محمد بإسناده عن الشعبي وروى
وعن علي صلوات اهللا علیھ نحو ذلك، وعن إبراھیم، وابن أبي 

لیلى، وحسن بن صالح مثل ذلك، وعن إبراھیم، والشعبي أن النبي 
  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قضى بالدیة على المیراث

وعن علي صلوات اهللا  ورث الزوج من دیة امرأتھ،: قال الشعبي
  ).لقد ظلم من منع اإلخوة من األم نصیبھم من الدیة: (علیھ أنھ قال
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 2ج[وقال اإلمام الھادي إلى الحق َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
الدیة كالمیراث یرث منھا كل من یرث من مال المیت، ]: 312ص

لك بلغنا وحكمھا كحكمھ، ومن ورث من المال ورث من الدیة، وكذ
عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قضى بأن الدیة من 

  .المیراث، والعقل على العصبة
* * * * * * * * * *  

  باب في الذي یموت من اإلقتصاص منھ أو من التعزیز
، ]2/236:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

اخبرني جعفر بن محمد، : ، قالأخبرنا محمد]: 3/1494:الرأب[
وعن الرجل یقتص منھ، فیموت في : عن قاسم بن إبراھیم

الشيء فیھ، إنما قتلھ حكم اللَّھ علیھ، وھذا مذكور : قصاصھ، قال
  .عن علي َعَلْیھ السَّالم

حدَّثني أبي، ]: 310ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
  .اسم َعَلْیھ السَّالمعن أبیھ، وذكر مثلھ عن جده الق

: قال أحمد، والقاسم، ومحمد]: 165ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
وإذا اقتص من رجل في ید أو عین أو غیر ذلك فمات في 

  .القصاص فال دیة لھ، إنما قتلھ كتاب اللَّھ عز وجل
  .وھذا مذكور عن علي صلوات اهللا علیھ: وقال القاسم

ن عزر اإلمام رجًال، وكذلك إ: قال محمد]: 166ص 2ج[وفیھ 
من أقیم : (فمات فال دیة لھ روي عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ قال

  ).علیھ حد فمات فال دیة لھ
* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الَفَراِئض
  باب في فرائض الكتاب



بلغنا عن ]: 322ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
تعلموا القرآن : ((هللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قالرسول اللَّھ َصلَّى ا

وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموھا الناس، فإني امرؤ 
مقبوض، وإن العلم سیقبض، وتظھر الفتن حتى یختلف اإلثنان في 

  )).الفریضة، فال یجدان من یفصل بینھما
ي باب ف] [318ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

في كتاب اللَّھ عز وجل سبع عشرة فریضة، منھن ]: فرائض الكتاب
  .ثالث عشرة فریضة مسمیات، وأربع غیر مسمیات
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اإلبنة النصف، وذلك قول : فأما الفرائض المسمیات فمنھا فریضة
، ]11:النساء[}َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَھا النِّْصُف{: اللَّھ سبحانھ وتعالى

َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء {: البنتین الثالثان، وذلك قول اللَّھ سبحانھوفریضة 
، وفریضة الوالدین ]11:النساء[}َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُھنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك
َوِلَأَبَوْیِھ ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما السُُّدُس ِممَّا {: السدسان، وذلك قولھ سبحانھ

، وفریضة األم أیضًا الثلث، وذلك ]11:النساء[}َتَرَك ِإْن َكاَن َلُھ َوَلٌد
، وفریضة ]11:النساء[}َوَوِرَثُھ َأَبَواُه َفِلُأمِِّھ الثُُّلُث{: قولھ تعالى

ِإِن اْمُرٌؤ َھَلَك َلْیَس َلُھ َوَلٌد َوَلُھ {: األخت النصف، وذلك قولھ تعالى
ین الثلثان، ، وفریضة األخت]176:النساء[}ُأْخٌت َفَلَھا ِنْصُف َما َتَرَك

َفِإْن َكاَنَتا اْثَنَتْیِن َفَلُھَما الثُُّلَثاِن ِممَّا {: وذلك قولھ تعالى
، وفریضة األخ أو األخت من األم السدس، ]176:النساء[}َتَرَك

َوِإْن َكاَن َرُجٌل ُیوَرُث َكَلاَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُھ َأٌخ َأْو {: وذلك قولھ تعالى
ِمْنُھَما السُُّدُس َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُھْم ُشَرَكاُء  ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد

، وفریضة الزوج مع الولد الربع، وفریضتھ ]12:النساء[}ِفي الثُُّلِث
َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم {: إذا لم یكن ولد النصف، وذلك قولھ

، ]12:النساء[}َن َلُھنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُُّبُعِإْن َلْم َیُكْن َلُھنَّ َوَلٌد َفِإْن َكا
وفریضة الزوجة الربع إذا لم یكن ولد، والثمن مع الولد، وذلك 

َوَلُھنَّ الرُُّبُع ِممَّا َتَرْكُتْم ِإْن َلْم َیُكْن َلُكْم َوَلٌد َفِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد {: قولھ



المسمیات في القرآن، وھي فھذه الفرائض ] 12:النساء[}َفَلُھنَّ الثُُّمُن
  .ثالث عشرة فریضة
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  :وأما األربع اللواتي ھن غیر مسمیات وھن في الكتاب
ُیوِصیُكُم اللَُّھ ِفي َأْوَلاِدُكْم ِللذََّكِر {: ففریضة األوالد، وذلك قولھ تعالى

، وفریضة األب إذا لم یكن ولد، ]11:النساء[}ِمْثُل َحظِّ اْلُأْنَثَیْیِن
فلم یسم ] 11:النساء[}َوَوِرَثُھ َأَبَواُه َفِلُأمِِّھ الثُُّلُث{: قولھ تعالى وذلك

: في ھذا الموضع میراث األب، ومیراث األخ من أختھ، وذلك قولھ
، وفریضة اإلخوة ]176:النساء[}َوُھَو َیِرُثَھا ِإْن َلْم َیُكْن َلَھا َوَلٌد{

ِرَجاًلا َوِنَساًء َفِللذََّكِر ِمْثُل  َوِإْن َكاُنوا ِإْخَوًة{: واألخوات، وذلك قولھ
  ].176:النساء[}َحظِّ اْلُأْنَثَیْیِن

عن محمد بن منصور رحمھ ]: 171ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
اللَّھ نحو مافي األحكام من أن المسمى في كتاب اللَّھ ثالث عشرة، 

  .وأربع غیر مسماة، وعدد ذلك، ولم یذكر اآلیات في المسمیات
 * * * * ** * * * *  
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  باب في فرائض السنة الُمْجَمع علیھا
فرائض ]: 320ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

سبع فرائض لیست في القرآن، ولكن جاءت السنة بھا، وھي : السنة
فریضة بنت اإلبن النصف إذا لم یكن ولد، وفریضة : ماأجمع علیھ

ن ولد، وفریضة بنت اإلبن مع االبنة بنات اإلبن الثلثان إذا لم یك
للصلب السدس، وھي من الفرائض التي رووھا عن النبي َصلَّى 
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قضى فیھا بذلك، وفریضة بنات االبن مع 

االبنة للصلب السدس تكملة الثلثین، وذلك مما أجمعوا علیھ، 



لثلثان، وفریضة األخت ألب النصف، وفریضة األخوات ألب ا
وفریضة األخوات ألب مع األخت ألب وأم السدس، تكملة الثلثین 
الینظر في ذلك إلى عددھن واحدة كانت أو أكثر، وفریضة الجد 
مع الولد السدس، الاختالف فیھ عندنا، وفریضة األم مع الزوج 

واألب الثلث، وفریضة األم أیضًا مع المرأة واألب ثلث مابقي من 
  .الربع للمرأةبعد النصف للزوج، و
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فرائض السنة : قال محمد]: 171ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
ثماني فرائض جاءت بھا السنة، ولیست في القرآن وھي مجمع 

فریضة ابنة اإلبن النصف إذا لم یكن ولد، وفریضة بنات : علیھا
اإلبن الثلثان إذا لم یكن ولد، وفریضة بنت اإلبن، وبنات اإلبن مع 

لب الواحدة السدس تكملة الثلثین، وفریضة األخت ألب بنت الص
النصف، وفریضة األخوات ألب الثلثان إذا لم تكن أخت ألب وأم، 
وفریضة األخت واألخوات ألب مع األخت ألب وأم السدس تكملة 

الثلثین، وفریضة الجد مع الولد السدس الخالف فیھ، وفریضة 
ب، والزوج، والزوجة الجدات السدس بالسنة، وفریضة األم مع األ

ثلث مایبقى بعد فرض الزوج والزوجة في قول علي صلوات اهللا 
علیھ، وابن مسعود وزید بن ثابت، وروى محمد بإسانیده عن علي 
صلوات اهللا علیھ في فرائض بنات اإلبن، واألخوات ألب، والجد، 

  .والجدات، والزوج، والزوجة مع األبوین نحو ذلك كلھ
عن آبائھ، عن علي ]: 364ص[ْیھ السَّالم وفي مجموع زید َعَل

للبنت الواحدة النصف، ولالبنتین وأكثر من : (َعَلْیھم السَّالم، قال
ذلك الثلثان، ولبنات اإلبن مع ابنة الصلب السدس، تكملة الثلثین، 

والشيء لبنات اإلبن مع بنتي الصلب، إال أن یكون معھن أخ لھن 
صف، ولالثنتین وأكثر من یعصبھّن، ولألخت من األب واألم الن

ذلك الثلثان، واألخوات من األب مع األخوات من األب واألم 
  ).بمنزلة بنات االبن مع بنات الصلب



في زوج : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 364ص[وفیھ 
  ).للزوج النصف، ولألم ثلث مابقي، ومابقي فلألب: (وأبوین

* * * * * * * * * *  
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  في العصباتباب 
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 363ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

اإلبن أدنى العصبة، ثم ابن اإلبن، وإن نزل، ثم : (السَّالم، قال
األب، ثم الجد وإن ارتفع، ثم األخ من األب واألم، ثم األخ من 

 األب، ثم ابن األخ من األب واألم، ثم ابن األخ من األب، ثم العم
لألب واألم، ثم العم لألب، ثم ابن العم لألب واألم، ثم ابن العم 

  ).لألب، فذلك اثنى عشر رجًال
]: 321ص 2ج[ونص على ذلك الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

  ).المعتق ولي النعمة: (وزاد
عن محمد بن منصور ]: 171ص 2ج[ونحوه في الجامع الكافي 

أعمام األب وسھم، وأعمام الجد ( :رضي اهللا، عنھ بالزیادة، وزاد
  ).وسھم على الترتیب

عن آبائھ، عن علي ]: 364ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
  ).األخوات مع البنات عصبة: (َعَلْیھم السَّالم، قال

مثلھ عن محمد بن منصور ]: 175ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
بن ورواه عن عبداهللا بن موسى، وأحمد بن عیسى، والقاسم 

إبراھیم، وأبي الطاھر، وإدریس، ومحمد َعَلْیھم السَّالم، وغیرھم 
وكان ادریس من خیار آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : ممن یثق بھ، قال
  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

* * * * * * * * * *  
  فصل في زوج أو زوجة وأبوین

ْیھم عن آبائھ، عن علي َعَل]: 364ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
للزوج النصف ولألم ثلث مابقي، وما : (في زوج وأبوین: السَّالم



  ).بقي فلألب
للمرأة الربع، ولألم ثلث : في امرأة وأبوین]: 364ص[وبھ فیھ 

  .مابقي، ومابقي فلألب
عن علي َعَلْیھ السَّالم، ]: 175ص 2ج[ومثلھ في الجامع الكافي 

  .وابن مسعود، وزید
* * * * * * * * * *  
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  فصل في مسائل متفرِّقة وفي األكدریة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 365ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).الیرث أخ ألم مع ولد، وال والد: (السَّالم، قال
فإن ترك ]: 338ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

لبنات كلھن ثالث بنات، ابن بعضھّن أسفل من بعض، وأسفل من ا
غالم، فللعلیا النصف، وللتي تلیھا السدس، والغالم لھ مابقي یرد 

على عمتھ للذكر مثل حظ االنثیین في قول أمیر المؤمنین علي بن 
  .فما بقي فللذكر وحده: أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، وأما قول عبداهللا

وقال علي، وزید بن ثابت في ]: 175ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
للبنت النصف، ومابقي بین بنات : (وبنات ابن، وبني ابن بنت،

  ).االبن وبني األبن للذكر مثل حظ األنثیین
قال علي َعَلْیھ السَّالم، وزید في بنتین، وبنات ]: 175ص 2ج[وفیھ 

للبنتین الثلثان، وما بقي بین بنات اإلبن، وبني : (ابن، وبني اإلبن
  ).اإلبن للذكر مثل حظ االنثیین

فإن ترك ثالث بنات ابن بعضھن : قال محمد]: 175ص 2ج[وفیھ 
أسفل من بعض، وأسفل منھن غالم، فللعلیا النصف، وللوسطى 

السدس تكملة الثلثین، وما بقي فللذكر یرد على السفلى للذكر مثل 
، وھذا قول علي، ()حظ االنثیین، وتصح من اثنى عشر سھمًا

  .ومابقي للذكر وحده: وزید، وقال ابن مسعود
في أخت ألب وأم، وإخوة : وقال علي، وزید]: 175ص 2ج[وفیھ 



لألخت ألب واألم النصف، وما بقي بین اإلخوة : (وأخوات ألب
  ).واألخوات لألب للذكر مثل حظ االنثیین
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واختلفوا في األكدریة، وھي زوج : قال محمد]: 175ص 2ج[وفیھ 
: علیھ یقول وأم، وأخت ألب وأم، وجد، وكان علي صلوات اهللا

للزوج النصف ثالثة، ولألخت النصف ثالثة، ولألم الثلث سھمان، (
للزوج : وقال ابن مسعود ) وللجد السدس، سھم فأعالھا إلى تسعة

النصف ثالثة ، ولألخت النصف ثالثة، وللجد سھم، ولألم سھم 
  .وأعالھا إلى ثمانیة
لثلث، للزوج النصف، ولألخت النصف، ولألم ا: وقال زید بن ثابت

وللجد السدس، وأعالھا إلى تسعة، ثم جمع نصف األخت، وسدس 
  .الجد فجعلھ بینھما للذكر مثل حظ األنثیین

للزوج النصف ثالثة، ولألم الثلث سھمان، وللجد : وقال ابن عباس
السدس سھم، وال شيء لألخت حجبھا الجد ؛ ألنھ كان یجعل الجد 

حجبھم األب، وقال بمنزلة األب یحجب اإلخوة، واألخوات كما ی
ألنھ : إنما سمیت األكدریة: في غیر الفرائض، قال محمد: ابن عمر

  .أكدر: سأل عنھا رجل یقال لھ
* * * * * * * * * *  
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  باب في الحجب واإلسقاط
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 365ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الفرائض، وكان یحجب األم  أنھ كان الیشرك، وكان یعیل: السَّالم
باألخوین، والیحجبھا باألختین، وكان الیحجبھا بأخ وأخت، وكان 

  .الیحجب باألخوات إال أن یكون معھن أخ لھن



تحجب األم ]: 323ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
الولد، وولد الولد، : الجدات وحدھن، ویحجبھا عن الثلث أربعة

وات، إن مات رجل وترك أبویھ فألمة الثلث، وما واإلخوة، واألخ
بقي، فلألب، فإن ترك أبویة وابنتھ، فللبنت النصف، ولألم السدس، 

ولألب السدس، وما بقي فرد على األب، وولد الولد یحجب األم عن 
َفَلَھا النِّْصُف َوِلَأَبَوْیِھ ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما السُُّدُس {: الثلث كما قال اللَّھ

، واألخوان واألختان فصاعدًا ]11:النساء[}ِممَّا َتَرَك ِإْن َكاَن َلُھ َوَلٌد
لألب واألم، أو ألب وأم یحجبون األم عن الثلث كما قال اللَّھ عز 

، فإن ترك ابن ]11:النساء[}َفِإْن َكاَن َلُھ ِإْخَوٌة َفِلُأمِِّھ السُُّدُس{: وجل
فالبن اإلبن، فإن ترك ابن، وأبوین فلألبوین السدسان، وما بقي 

أبویھ، وابنة ابن فلبنت اإلبن النصف، ولألبوین السدسان، وما بقي 
فرد على األب، فإن ترك ابنتي ابن، وأبوین فالبنتي اإلبن الثلثان، 

ولألبوین السدسان، فإن ترك أبوین وابنھ وابنتھ فلألبوین السدسان، 
أحدًا إال  وما بقي فللذكر مثل حظ األنثیین، واألم فلیس تحجب

الجّدات، فإن ترك ابنتھ، وأمھ، وجدتین، فللبنت النصف، ولألم 
أم األب، وأم األم، : السدس، وما بقي فللعصبة، وتسقط الجدتان

حجبتھما األم عن سدسھما، فإن ترك جدًا وأمًا فلألم الثلث، ومابقي 
  .فللجد
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ك رجل وترك إن ھل]: 324ص 2ج[وقال َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ابنھ فالمال لإلبن، فإن ترك بنتھ فلھا النصف، وما بقي للعصبة، 
فإن ترك ابنتین فلھما الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن ترك بنین 

وبنات، فالمال بینھم للذكر مثل حظ اإلنثیین، فإن ترك بنتھ وأخاه 
ألبیھ وأمھ، فللبنت النصف، وما بقي فلألخ لألب واألم، فإن ترك 

ین وثالثة إخوة متفرقین، فللبنتان الثلثان، وما بقي فلألخ ألب بنت
وأم، ویسقط األخ من األم، ألن الولد یحجب ولد األم نساء كانوا أو 
رجاًال، ویسقط األخ من األب وھو عصبة ألن األخ من األب واألم 



عصبة أقرب منھ، فإن ترك بنات، وأخًا ألم، وأخًا ألب فللبنات 
فلألخ لألب، فإن ترك ابنتین، وست أخوات  الثلثان، وما بقي

متفرقات فلإلبنتین الثلثان، وما بقي فللعصبة وھما األختان ألب 
وأم، فإن ترك ابنتین، وأمًا، وأخًا ألب وأم، فللبنتین الثلثان، ولألم 
السدس، وما بقي فلألخ ألب وأم، فإن ترك ابنًا، وإخوة ألب وأم، 

المال لألبن، ویسقط اإلخوة ؛ ألن وإخوة ألب، أو ألم، أو أخوات، ف
الذكر من الولد یحجب اإلخوة واألخوات، فإن ترك ابنین، وأمًا، 

وستة إخوة فلألم السدس، وما بقي فلإلبنین، وإن ترك ابنین، 
وابنتین، وأبوین، وجدًا، فلألبوین السدسان، ومابقي فللولد، للذكر 

وجدًا، وابنا،  مثل حظ األنثیین، وحجب األب الجد، فإن ترك أمًا،
وابنة، فللجد السدس، ولألم السدس، وما بقي فھو لإلبن والبنت 

أبا األب، : بینھما للذكر مثل حظ األنثیین، فإن ترك ابنة، وجدین
وأبا األم، فللبنت النصف، وما بقي فللجد أبي األب، ویسقط الجد 

  أبو األم ؛ ألنھ لیس من العصبة، وال من ذوي السھام،
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و من العشرة الذین الیرثون، فإن مات وترك ابنتھ، وأربع وھ
فللبنت : أم األم، وأم األب،، وأم أبي األب، وأم أبي األم: جدات

أم األم، وأم األب، وال شيء ألم أبي : النصف، وللجدتین السدس
األم ؛ ألنھا من العشر اللواتي الیرثن شیئًا، وأما أم أبي األب فإن 

  .ال شيء لھا ھيأم األب أقرب منھا ف
وابن اإلبن الیحجبھ : قال محمد]: 172ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

إال اإلبن، أو ابن ابن أرفع منھ، والجد الیحجبھ إال األب، والجدة 
الترث مع األم بإجماع، وال ترث الجدة مع ابنھا، وال مع ابنتھا في 

  .قول علي َعَلْیھ السَّالم
  .ترث مع ابنھا: وقال ابن مسعود

اإلبن، وابن اإلبن وإن : اإلخوة واألخوات ألب وأم یحجبھم ثالثةو
  .سفل، واألب



اإلبن، وابن اإلبن وإن : واإلخوة واألخوات لألب یحجبھم أربعة
  .سفل، واألب، واألخ ألب وأم، واإلخوة

الولد، وولد اإلبن، واألب، والجد : واألخوات لألم یحجبھم أربعة
میراث بنات اإلبن إال أن یكون  وإذا استكمل البنات الثلثین سقط

معھن أو أسفل منھن ذكر فیعصبھن، وكذلك إذا استكمل األخوات 
لألب واألم الثلثین سقط األخوات ألب، إال أن یكون معھّن أخ 
فیعصبھّن، وكان علي صلوات اهللا علیھ الیحجب بالقاتل، وال 

  .یورثھ، وكان ابن مسعود یحجب بھ، وال یورثھ
د، وولد اإلبن ذكورًا كانوا، أو إناثًا یحجبون والول: وقال محمد

الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، 
  .ویحجبون األم من الثلث إلى السدس

وكان علي صلوات اهللا علیھ، وعبداهللا، وزید یحجبون األم من 
الثلث إلى السدس باإلثنین من اإلخوة واألخوات، وكان ابن عباس 

  .علیھ الیحجبھا إال بثالثة رحمة اهللا
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فإن ترك ثالث بنات ابن بعضھن : قال محمد]: 173ص 2ج[وفیھ 
أسفل من بعض فالعلیا ھي بنت ابن، وتقوم مقام البنت في أخذ 

النصف، والوسطى ھي بنت ابن ابن، وتقوم مقام بنت اإلبن في أخذ 
  .السدس تكملة الثلثین، والشيء للسفلى

نھن غالم، فللعلیا النصف، وللوسطى السدس، وما فإن كان أسفل م
بقي فللذكر یرده على السفلى للذكر مثل حظ األنثیین، وأصلھا من 

للعلیا النصف تسعة، وللوسطى : ستة، وتصح من ثمانیة عشر سھمًا
السدس ثالثة، وما بقي فللذكر یرد على التي أرفع منھ للذكر مثل 

  . علیھحظ األنثیین، وھذا قول علي صلوات اهللا
وإن كان مع كل واحدة منھن اختھا والمسئلة على حالھا فللعلیا، 

وأختھا الثلثان، وما بقي فللغالم یرد على السفلى وأختھا، والوسطى 
وأختھا للذكر مثل حظ األنثیین، أصلھا من ستة وتصح من ثمانیة 



  .عشر
وإن ترك ثالث بنات، ابن بعضھن أسفل من بعض، مع كل واحدة 

ات لھا متفرقات، وأسفل منھن غالم فأصلھا من ثالثة، ثالث أخو
للعلیا وأختھا ألب وأم، وأختھا ألب : وتصح من إثنین وسبعین

الثلثان ثمانیة وأربعون، وبقي أربعة وعشرون بین الذكر، والسفلى، 
وأختھا ألب وأم، وأختھا ألب، والوسطى وأختھا ألب وأم، وأختھا 

  .ألب للذكر ستة ولكل أخت ثالثة
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وإن ترك ثالث بنات ابن، بعضھن أسفل من بعض، مع كل واحدة 
فللعلیا، وبنت : ثالث بنات عمومة لھا متفرقین، وأسفل منھن غالم

عمھا ألب وأم، وبنت عمھا ألب الثلثان، وما بقي بین الغالم 
والسفلى، وبنت عمھا ألب وأم، وبنت عمھا ألب، والوسطى وبنت 

مھا ألب للذكر مثل حظ األنثیین، ویسقط عمھا ألب وأم، وبنت ع
  .بنات العم ألم، وأصلھا من ثالثة، وتصح من اثنین وسبعین

وإن ترك ثالث بنات، ابن بعضھن أسفل من بعض، مع كل واحدة 
فللعمة العلیا ألب وأم، : ثالث عمات متفرقات، وأسفل منھّن غالم

لذكر، وللسفلى، وعمتھا ألب الثلثان ؛ ألنھما ابنتا المیت، وما بقي فل
وعمتھا ألب وأم، وعمتھا ألب، والوسطى، وعمتھا ألب وأم، 

وعمتھا ألب، والعلیا من بنات اإلبن للذكر سھمان، ولالنثى سھم، 
  ().أصلھا من ثالثة، وتصح من سبعة وعشرین

فإن ترك ثالث بنات، ابن بعضھن أسفل من بعض، مع كل واحدة 
من بنات اإلبن النصف،  فللعلیا: جدة أبیھا، وأسفل منھن غالم

وللوسطى السدس، ولجدة أبي العلیا السدس؛ ألنھا أم المیت، ولجدة 
أبي الوسطى الثمن ؛ ألنھا زوجة المیت، وما بقي للذكر والسفلى، 

وتسقط جدة أبي السفلى، وأصلھا من ستة، وتصح من اثنین 
  .وسبعین

بن  علي، وزید: وھذه المسائل التي ذكرناھا في بنات اإلبن قول



إذا استكمل بنات الصلب الثلثین جعل : ثابت، وأما عبداهللا فإنھ قال
  .ما بقي للذكر من ولد اإلبن دون اإلناث
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وقال األمیر الحسین بن محمد بن عبداهللا َعَلْیھ السَّالم في الشفاء 
باألثنین من اإلخوة فھو ) یعني األم(وأما حجبھا ]: 465 3ج[

ن عباس، فإنھ كان الیحجبھا إال بالثالثة إجماع الصحابة سوى اب
  .دون اإلثنین، وقد انقطع خالفھ بموتھ

: األولى: وفي باب اإلسقاط مسائل]: 467ص 3ج[وقال فیھ أیضًا 
أن األبن الیرث معھ أحد من أوالد البنین ذكورھم وإناثھم نص 

  .وھو إجماع: على ذلك في األحكام، قال السید أبو طالب
والبنات الیسقطن اوالد البنین إذا كانوا ]: 467ص 3ج[وفیھ 

ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا بل یكونوا مع البنات عصبة نص علیھ في 
وھو قول جماعة الصحابة، ومن بعدھم : األحكام، قال االخوان

  .سوى الناصر للحق، ومن تابعھ
واعلم أن حكم أوالد البنین مثل حكم األوالد ]: 468ص 3ج[وفیھ 

األوالد، وحكم األسفل منھم مع األعلى مثل  یحجبون من یحجبھ
وال خالف : حكم األعلى من اوالد البنین مع األوالد، قال أبو طالب

  .فیھ
أن الذكر من االوالد یسقط جمیع : الثانیة]: 468ص 3ج[وفیھ 

() أم األم، وأم األب: الورثة غیر األبوین والجد أب األب، والجدتین
: األحكام، وذكر أبو طالب نص على ھذا في مواضع متفرقة من

  .إنھ إجماع الصحابة، وتبعھم سائر العلماء
أن الولد یسقط الجدة من جھة األم، وإن علت : وعند الناصر للحق

الجدة من جھة األب دون الجدة أم األم والجدة أم األب، قال أبو 
  .واإلجماع المتقدم یبطل ھذا القول: طالب
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أن األب یسقط جمیع األجداد، : الرابعة]: 469ص 3ج[وفیھ 
ویسقط الجدات التي من قبلھ، ویسقط جمیع اإلخوة، واألخوات، 
وسائر العصبات التي بعد اإلخوة، وھو قول الھادي إلى الحق، 

إن الجدة : في قول من یقول: أحدھما: وھو إجماع، إال في موضعین
لى وقد أجمعت الصحابة ع: أم األم الترث مع األب، قال أبو طالب

  .خالفھ
أن الجدة ترث مع ابنھا، وال ترث مع ابنتھا عند ابن : والثاني

  .مسعود، وعند أصحابنا خالفھ، وھو قول علي َعَلْیھ السَّالم
أن األم تحجب جمیع الجدات نص : الخامسة]: 469ص 3ج[وفیھ 

وھو إجماع، والجدة تحجب من : علیھ في األحكام، قال أبو طالب
ا عند علي َعَلْیھ السَّالم، والعلة ھي القرب الجدات من ھي أبعد منھ

  .إلى المیت ذكر ھذا المعنى األخوان
إن األخ ألب وأم یسقط األخ، واألخت ألب ]: 469ص 3ج[وفیھ 

وھو إجماع ، : نص على ھذا المعنى في األحكام، قال أبو طالب
  .وكذلك األخت ألب تسقط مع األخ ألب وأم قیاسًا على األولى

أن اإلخوة واألخوات ألم یسقطھم من : الثالثة]: 469ص 3ج[وفیھ 
الولد، وولد الولد ذكرًا كان أو أنثى، واألب، والجد : المیراث أربعة

وھو إجماع الصحابة، : قال أبو طالب. أب األب، وھو مذھب یحیى
بأن الجد الیسقط اإلخوة : ومن بعدھم إال الناصر للحق، فإنھ یقول

  .ع الصحابة یحجةوإجما: من األم، قال األخوان
أن ابن األخ الیرث مع الجد أب : الرابعة]: 469ص 3ج[وفیھ 

األب عند علي َعَلْیھ السَّالم في الروایة المشھورة عنھ، وبھ قال 
جماھیر الصحابة، وقد روي عن علي َعَلْیھ السَّالم خالفھ، قال أبو 

  .وھي روایة شاذة، وھي غیر صحیحة عندنا: طالب
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مام المتوكل على اللَّھ أحمد بن سلیمان َعَلْیھ السَّالم في وقال اإل
  .وأجمعت الصحابة أن األم تحجب الجّدات: أصول األحكام

أجمعت العلماء على أن األم یحجبھا عن الثلث الولد وولد : وفیھا
االبن، واختلفوا في اإلخوة فعندنا وعند أكثر العلماء أنھ یحجبھا 

ھب ابن عباس إلى أنھ الیحجبھا منھم إال اإلثنان فصاعدًا منھم، وذ
  .ثالثة

أن في األصول مایكون حكم اإلثنین فیھ حكم الثالثة : وجھ قولنا
مثل األختین إذا انفردتا، ألنھ الخالف في انھما بمنزلة الثالث، وأن 
حكمھما مخالف لحكم الواحدة، وكذلك حكم اإلثنین من اإلخوة لألم 

: ھ یستوي في حجب األم من الثلثحكم الثالثة، وال خالف في أن
اإلخوة ألب، أو ألب وأم، أو ألم إال ماذھب إلیھ اإلمامیة من أن 
اإلخوة ألم الیحجبون األم، واآلیة، واإلجماع یحجھم، وال خالف 

في أن األخ الواحد، واألخت الواحدة التحجب األم عن الثلث، وأن 
  .لألم الثلث، والباقي لألب

الجد الیحجبھ إال األب ؛ ألنھ یدلي بھ الخالف في أن : وفیھا
  .المیراث، وكل عصبة تدلي بغیره فإنھ یحجبھ من یكون ادالؤه بھ

یحجب ولد ]: 325ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
اإلبن، وابن اإلبن وإن سفل، واألب، والجد في : األب واألم أربعة

بشيء عندنا، والجد  قول من جعل الجد في منزلة األب، ولیس ذلك
أنھ الیحجب الجد إال ولد األم، ویحجب : (فقول علي َعَلْیھ السَّالم

ولد األب واألم إذا كن إناثًا، واستكملن الثلثین ولد األب، إال أن 
یكون مع ولد األب ذكر، فیكون لھ مابقي ولمن معھ من أخواتھ 

  ).وإخوتھ

)1/754(  

  

ورًا حجبوا ولد األب ذكورًا فإن كان ولد األب واألم ذكرًا أو ذك
كانوا، أو إناثًا، ولیس یحجبون من كانت لھ فریضة في الكتاب أو 

  .في السنة



وإن امرأة ھلكت، وتركت ستة إخوة ]: 327ص 2ج[وفیھا 
متفرقین وزوجًا وأمًا فللزوج النصف، ولألم السدس، ولألخوین ألم 

علي بن الثلث، ویسقط األخوان ألب وأم، واألخوان ألب في قول 
لم أجد لألخوین : (أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، وحجتھ في ذلك أنھ قال

ألب وأم فریضة في الكتاب، ووجدت لألخوین ألم فریضة فذوا 
: ویقول أیضًا) الفریضة أحق ممن الفرض لھ في كتاب اللَّھ سبحانھ

  ).كما ال أزید ولد األم على ثلثھم الأنقصھم منھ أبدًا(
في باب القول في تفسیر میراث اإلخوة  ]:327ص 2ج[وفیھا 

  .واألخوات من األب، ومع من یرثون، ومن یحجبھم عن المیراث
اإلبن، وابن : یحجبھم خمسة: قال یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم

الجد : اإلبن وإن سفل، واألب واألخ ألب وأم، وقد قیل أیضًا
بشيء، یحجبھم في قول من جعل الجد كاألب، ولیس ذلك عندي 

: القول فیھ قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
  ).والیحجب الجد أحد إال ولد األم(

: أیضًا یحجب ولد األم عن المیراث أربعة]: 329ص 2ج[وفیھا 
الولد، وولد اإلبن وإن سفل، واألب، والجد الاختالف عندھم كلھم 

  .في أن الجد یحجب ولد األم
 * * * * * * ** * *  

)1/755(  

  

  باب في میراث ذوي األرحام
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 368ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أنھ كان یجعل الخالة بمنزلة األم، والعمة بمنزلة العم، : السَّالم
  .وبنت األخ بمنزلة األخ، وبنت األخت بمنزلة األخت

قال یحیى بن ]: 353ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
وذووا األرحام ھم الذین الفرض لھم في : الحسین َعَلْیھ السَّالم

الكتاب، وال في السنة، وھم العشرة من الرجال، والعشر من النساء 
الذین سمیّناھم في صدر كتابنا ھذا، ومن كان مثلھم أو منھم، 



ن أن یرفعوا إلى آبائھم حتى ینتھي بھم إلى من یرث م: والعمل فیھم
رجل ھلك وترك : أجدادھم فیعطونھ على قدر میراثھ، وتفسیر ذلك

عمتھ، وخالتھ فلخالتھ الثلث، ولعمتھ الثلثان، وذلك أنا رفعناھما إلى 
الوارث، فرفعنا الخالة إلى األم، ورفعنا العمة إلى األب، فكأنھ ترك 

أمھ وأباه فلألم الثلث، وما بقي فلألب، وأنزلنا العمة منزلة األب، 
وأنزلنا الخالة منزلة (ن شئت منزلة العم كالھما ھاھنا سواء، وإ

وإنما رفعنا العمة في ھذه المسألة إلى األب دون العم، ألن )() األم
األب والعم في ھذه المسئلة میراثھما سواء ؛ ألن األم ترث معھما 
جمیعًا الثلث، فلما كانت وارثة مع الرجلین استوى األب والعم في 

  .الخالة منزلة األم ذلك، وأنزلنا
وروى محمد بإسناده، عن ]: 189ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

شھدت علیًا أتي في عمة، وخالة : الشعبي، عن جنادة بن سعد، قال
  .فجعل الخالة بمنزلة األم، وجعل العمة بمنزلة العم
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وأحسن القولین وأثبتھ عندنا قول : قال محمد]: 189ص 2ج[وفیھ 
األرحام بمنزلة من یدلون بھ من العصبة، أو ذوي  من جعل ذوي

السھام، وحكم اللَّھ أن یؤتم بھ، ویحتذا علیھ أحق، وكیف ینكر أن 
ترث بنت األخ مع بنت البنت، وقد یرث ابن األخ دون ابن البنت، 

وكیف یجوز ألحد أن یقول المیراث لألقرب فاألقرب، وھو یعلم أن 
من ولد البنت، فھذا دلیل على ابن العم وإن سفل أحق بالمیراث 

صحة األصل الذي رویناه عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ جعل العم 
من األم بمنزلة العم، والخال بمنزلة األم، فورث كل واحد منھما 
بقربتھ التي یدلي بھا إلى المیت، والفرائض لم تقع على األقرب 

لسنة المجمع فاألقرب بأرحامھم التي یدلون بھا ؛ ألن في القرآن، وا
األخت ألب، أو  -مثل میراثھا  - علیھا أن بنت الصلب ترث معھا 

من ھو أبعد من األخت من العصبة، وأن ابن العم وإن بعدت قرابتھ 
أحق بالمال من ابن بنت الصلب وإن كان المیت قد ولده، وخرج 



من صلبھ، وروي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أعطى 
ت النصف، وابنة اإلبن السدس تكملة الثلثین، وجعل مابقي البن

لألخت، وقد علم أن ابنة اإلبن أقرب رحمًا من األخت، وقد ورثت 
أكثر من میراثھا، فھذا مما یدل على أن المواریث لم تقع على 
األقرب فاألقرب من ذوي األرحام، ومما یوضح ذلك، ویؤكده 

تي یستدل بھا على حدیث ماذكرنا من فرائض الكتاب، والسنة ال
  .علي صلوات اهللا علیھ في العم، والخال

* * * * * * * * * *  
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  باب في میراث العمومة وبنیھم
عن آبائھ، ]: 365ص[في مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

لألخ من : (في ابني عم أحدھما أخ ألم، قال: عن علي َعَلْیھم السَّالم
  ).وما بقي بینھما نصفان األم السدس،

إن ھلك ]: 335ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
رجل، وترك عمھ ألبیھ وأمھ، وعمھ ألبیھ، فالمال للعم لألب واألم، 

وال شيء للعم ألب، فإن ترك عمھ ألبیھ، وابن عمھ ألبیھ، وأمھ 
دھما أح: فالمال للعم ؛ ألنھ أرفع وأقرب، فإن ترك ثالثة عمومھ

ألب وأم، واآلخر ألب، واآلخر ألم فإن المال للعم لألب واألم، 
ویسقط العم ألب ؛ ألن العم ألب وأم أقرب منھ، وأما العم ألم فإنھ 
من العشرة الذین الیرثون من الرجال، ولیس ھو من العصبة، فإن 

ترك ثالثة عمومھ مع كل واحد ثالث أخوات لھ متفرقات فإن المال 
  .، ویسقط أخواتھ، وكل ماسواه من الورثةللعم ألب وأم

فإن ترك أربع عمومھ، وأربع عمات ألب وأم فإن المال للرجال 
  .دون النساء ؛ ألن العمات من العشر اللواتي الیرثن شیئًا

الذین الیرثون من ]: 321ص 2ج[وقال َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
األخ ألم، والعم ابن االبنھ، وابن األخت، وابن : الرجال فھم عشرة

ألم، وابن العم ألم، وابن العمة، وابن الخالة، والخال، وابن الخال، 



  .والجد أبو األم
بنت اإلبنة، وبنت األخت، وبنت األخ، : وال یرث من النساء عشر

وبنت العم، وابنة الخال، والعمة، وبنت العمة، والخالة، وبنت 
  .الخالة، والجدة أم أبي األم
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أحدھما ألب : إن ھلك رجل وترك ابني عم]: 336ص 2ج[ وفیھا
وأم، واآلخر ابن العم ألب، فإن المیراث ألبن العم ألب وأم، فإن 

ترك ابني عم ألب وأم أحدھما أخ ألم، فإن لألخ لألم السدس، وما 
بقي فبینھما نصفان، وھذا قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  .َعَلْیھ السَّالم
فإن المال إلبن العم الذي ھو أخ ألم، ولیس ھذا : داهللاوأما قول عب

عندنا بشيء، والصواب ماقالھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
  .َعَلْیھ السَّالم

وقال علي صلوات اهللا علیھ، ]: 176ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
لألخ السدس، وما بقي بینھما، : (في ابني عم أحدھما أخ ألم: وزید

من اثني عشر سھمًا بینھما لألخ لألم سبعة، ولآلخر وتصح المسئلة 
  ).خمسة

المال كلھ البن العم الذي ھو أخ من أم یعني : وقال ابن مسعود
  .بالفرض والتعصیب

سئل عبداهللا عن فریضة : وروى محمد بإسناده، عن الحارث، قال
المال أجمع لألخ ألم، فلما قدم علي : بني عم أحدھما أخ ألم، فقال

رحمھ : ( علیھ سألتھ عنھا، وأخبرتھ بقول عبداهللا، فقالصلوات اهللا
اللَّھ إن كان لفقیھا، أما أنا لو كنت لم أزده على فریضة السدس، ثم 

  ).یقاسمھم بعد كرجل منھم
* * * * * * * * * *  
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  باب في میراث ابن االبن وبنات االبن
بلغنا عن أمیر : ]337ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

قال رسول اللَّھ : المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
إذا كانت ابنة ابن لیس معھا ابنة : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

للصلب فالبنة اإلبن النصف، فإن كانت معھا إبنتھ للصلب، فلھا 
ا، أو أكثر من السدس، فإن كان مع ابنة االبن ابنة ابن أسفل منھ

ذلك من بعد أن تكون قرابتھن واحدة فإلبنة االبن العلیا النصف، 
وللتي تلیھا السدس تكملة الثلثین واحدة كانت أو أكثر فلھن السدس، 
ومنزلة میراث بنات االبن كمنزلة میراث بنات الصلب إذا لم یكن 

  )).بنات للصلب یرثن، ویحجبن ما یحجبن
وأعلم أن ]: 337ص 2ج[اهللا علیھ  قال یحیى بن الحسین صلوات

: ابن االبن الیحجبھ عن المیراث إال االبن، والیرث معھ إال سبعة
الولد اإلناث، والزوجة، والزوج، واألب، واالم، والجد، والجدات 
إذا لم یكن أم، والیرث معھ من كان أسفل منھ من ولد الولد وھو 

ائضھن، إن كانت بمنزلة اإلبن، وبنات االبن بمنزلة البنات في فر
واحدة فلھا النصف، وإن كانتا اثنتین فلھما الثلثان، فإن ترك ابن 

ابن، وابن ابن ابن أسفل منھ فالمال لألقرب إلى المیت، فإن ترك 
ثالث بنات، ابن بعضھن أسفل من بعض، فللعلیا النصف، وللتي 

تلیھا السدس، وما بقي فللعصبة، فإن ترك ثالث بنات، ابن بعضھن 
من بعض، وأسفل من البنات كلھن غالم فللعلیا النصف، أسفل 

وللتي تلیھا السدس، والغالم فلھ مابقي یرد علیھ عمتھ للذكر مثل 
حظ االنثیین في قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ 

  .السَّالم
  .فما بقي للذكر وحده: وأما قول عبداهللا
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فل من بعض، مع كل واحدة فإن ترك ثالث بنات، ابن بعضھن أس
، والتي تلیھا ()اختھا، وأسفل من السفلى غالم، فللعلیا وأختھا الثلثان

وأختھا، والسفلى وأختھا الفرض لھّن سقطن لما أن استكمل 
العلیاوان الثلثین، وما بقي فللغالم یرد على السفلى وأختھا، 

  .والوسطى وأختھا بینھم للذكر مثل حظ االنثیین
ث بنات، ابن بعضھن أسفل من بعض، مع كل واحدة وإن ترك ثال

فللعلیا وأختھا  - ثالث أخوات لھا متفرقات، وأسفل منھن غالم 
البیھا وأمھا، والتي من أبیھا الثلثان، وما بقي فللغالم یرد على 
السفلى، وأختھا ألبیھا وأمھا، وأختھا البیھا، وعلى الوسطى، 

  .نھن للذكر مثل حظ االنثیینوأختھا البیھا وأمھا، وأختھا البیھا بی
فإن ترك بنت ابن، وابنة ابن ابن أسفل منھا، وثالث جدات فلبنت 

االبن النصف، وللتي تلیھا السدس تكملة الثلثین، وللجدات 
المستویات السدس بینھن، وما بقي فللعصبة، فإن ترك زوجة، 

وجدًا، وثالث جدات فإن أم أب األب تسقط الترث مع الجد، ألنھ 
ا في قول علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، وأما أم األب، وأم ابنھ

  .األم، فإنھما یرثان السدس، وللزوج الربع، وما بقي فللجد
* * * * * * * * * *  
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  باب في المشتركة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 365ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یعیل الفرائض، وكان یحجب األم  أنھ كان الیشرك، وكان: السَّالم
باألخوین، وال یحجبھا باالختین، وكان الیحجبھا بأخ وأخت، وكان 

  .الیحجب باالخوات إال أن یكون معھن أخ لھن
إن امرأة ]: 334ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

فلألم  -زوجھا، وأمھا، وستة اخوة متفرقین : ھلكت وتركت
النصف، ولألخوین ألم الثلث، ویسقط اإلخوة ألب  السدس، وللزوج

وأم، واإلخوة ألب في قول علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، وھذا 



كما الأزیدھم الأنقصھم : مما أجمع علیھ عن علي، ویحتج فیقول
عن الثلث الذي لھم في القرآن، أال ترى أنھم لو كانوا مائة لم 

ھ، فیشرك معھم ولد األب یزادوا على الثلث، فكیف ینقصون من
واألم في ثلثھم، ولیس لإلخوة ألب وأم فریضة في الكتاب، إنما ھم 
كالغانم یأخذ مرة، ومرة الیأخذ، فإن فضل عن ذوي السھام شيء 

  .أخذوه، وإال فال شيء لھم كما لم یجعل اللَّھ لھم
أنھما : واختلفوا في ذلك عن عبداهللا، وزید، فروى بعضھم عنھما

لم : اإلخوة الب وأم، وبین اإلخوة ألم في الثلث، وقاالشركا بین 
  .یزدھم االب إال قربًا

: أنھما لم یشركا، وأحتجا في ذلك بأن قاال: وروى آخرون عنھما
تكاملت السھام المسماة في القرآن، وذلك قول أمیر المؤمنین علي 

المشتركة، : بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، وھذه المسئلة یقال لھا
بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ كان و

  .الیشرك أصًال
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: لقد توفیت منا امرأة، وتركت: وروي عن حكیم بن جابر أنھ قال
زوجھا، وأمھا، وإخوتھا البیھا وأمھا، وإخویھا ألمھا، فأتى في ذلك 

ھا النصف، ألمھا السدس، ولزوج: (علي َعَلْیھ السَّالم، فقال
وإلخوتھا من أمھا الثلث تكاملت السھام، فاإلخوة لألب واألم 

وأحتج الذین لم یشركوا على الذین ) كالغانم مرة یأخذ، ومرة الیأخذ
أن امرأة ھلكت : شركوا بمسئلة سألوھم عنھا في ھذا الباب وھي

وتركت زوجھا وأمھا، وأخاھا ألمھا، وأربعة إخوة ألب وأم، فقالوا 
إن للزوج النصف، ولألم السدس، ولألخ : ي ھذه المسئلةجمیعًا ف

فحظ اإلخوة ألم : الم السدس، وما بقي فلإلخوة ألب وأم، فقالوا لھم
أوفر من حظ اإلخوة ألب وأم، وال نرى النقصان دخل علیھم إال 
من قبل األب إذ صار األخ ألم وحده بمنزلتھم جمیعًا، ولو بلغوا 

، ولوال األب لكانوا ھم واإلخوة ألم أكثر مایكون اإلخوة ألب وأم



بأن اإلخوة : في المیراث شرعًا سوا واحدًا، واحتجوا علیھم أیضًا
ألم إنما ورثوا في ھذه المسئلة بفریضة مسماة لھم في القرآن ینطق 

َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُھْم {: بھا الكتاب، وذلك قولھ سبحانھ
  ].12:النساء[}ُشَرَكاُء ِفي الثُُّلِث

وأما اإلخوة ألب وأم فال فریضة لھم مسماة في الكتاب، إنما لھم ما 
أبقت السھام فال یشرك الذین لیست لھم فریضة في الكتاب مع من 

لھم فریضة في الكتاب ؛ ألن أھل الفریضة أحق ممن الفریضة لھ، 
وھذا اإلحتجاج كلھ فھو احتجاج أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  .ھ السَّالمَعَلْی
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اختلف الصحابة : قال محمد]: 176ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
زوج، وأم، وإخوة ألم، وإخوة ألب وأم، فكان : في المشتركة، وھي

للزوج النصف، ولألم السدس، ولإلخوة : (علي صلى اهللا علیھ یقول
وھذا مما أجمع علیھ عن علي ) ألم الثلث، والشيء لإلخوة ألب وأم

  .ى اهللا علیھصل
وروى محمد بإسناده عن الحارث، وحكیم بن جابر، عن علي 

: صلى اهللا علیھ نحو ذلك، واختلف عن عبداهللا، وزید فروي عنھما
: أنھما شركا بین اإلخوة ألب وأم، وبین اإلخوة ألم في الثلث، وقاال

: أنھما لم یشركا، وقاال: لم یزدھم األب إال قربا، وروي عنھما
  .ھامتكاملت الس
: واحتج من لم یشرك على من شرك بمسئلة، وھي: وقال محمد

امرأة تركت زوجًا، وأمًا، وأخًا ألم، وعشرة إخوة ألب وأم، وقد 
أجمعوا جمیعًا على أن للزوج النصف، ولألم السدس، ولألخ ألم 

السدس، ولإلخوة ألب وأم مابقي، وھو السدس فكان حظ األخ لألم 
ظ اإلخوة لألب واألم، ولم یدخل علیھم في ھذه المسألة أوفر من ح

النقصان إال بسبب األب، ولوال األب لكانوا ھم، واألخ لألم في 
المیراث شرعًا سوا، واحتجوا علیھم بأن المیراث لإلخوة ألم الثلث 



َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُھْم ُشَرَكاُء ِفي {: فریضة مسماة بقولھ تعالى
، ولیس لإلخوة لألب واألم فریضة مسماة، إنما ]12:ءالنسا[}الثُُّلِث

لھم ما أبقت السھام فال یشرك من لم یسم لھ من سمي لھ فریضة 
  .في الكتاب

* * * * * * * * * *  
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  باب میراث الجد والجدة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 367ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

لجد بمنزلة أخ إلى السدس، وكان یعطي أنھ كان یجعل ا: السَّالم
األخت النصف، وما بقي فللجد، وكان یعطي األختین وأكثر من 

ذلك الثلثین، وما بقي فللجد، وكان الیزید الجد مع الولد على 
  .السدس، إال أن یفضل من المال شيء فیكون لھ

الجد الیزاد ]: 343ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
السدس مع الولد، وال مع ولد الولد إال أن یكن إناثًا فیفضل  على

رجل ترك ابنًا : شيء، والیكون معھ غیره فیكون لھ، وتفسیر ذلك
وجدًا، فللجد السدس، وما بقي فلإلبن، وكذلك لو كان ابن ابن، 

وجد، فإن ترك ابنة، وجدًا فللجد السدس، وللبنت النصف، وما بقي 
صبة المیت ، والعصبة لھا ما بقي من بعد فللجد رد علیھ ؛ ألنھ ع

  .السھام، وكذلك لو كانت بنت ابن، وجده
والجد یقاسم ]: 343ص 2ج[قال یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم 

اإلخوة واألخوات إذا لم یكن ولد ماكانت المقاسمة خیرًا لھ من 
السدس، فإن كان السدس خیرًا لھ من المقاسمة أخذ السدس، وتفسیر 

رجل ھلك وترك جده، وأربعة إخوه ألب وأم، أو ألب، فإن : ذلك
المال بین الجد واإلخوة أخماسًا، فإن ترك ستة إخوة ألب وأم، 

وجدًا فللجد السدس، وما بقي فلإلخوة ؛ ألن السدس خیر من 
  .المقاسمة، وھذا قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
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: ي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أتاه رجل، فقالوبلغنا عن النب
لك : ((إن ابن ابني مات، فما لي من میراثھ؟ فقال: یارسول اللَّھ

فلما أدبر دعاه، )) لك سدس آخر: ((فلما أدبر دعاه، فقال)) السدس
فإلى ھذا المعنى ذھب )) إن السدس اآلخر طعمة مني لك: ((فقال

نسوا ماقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ من أعطى الجد الثلث، و
من إنھ طعمة، وكذلك كان یقول أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم : وَسلَّم

حفظت، ونسیتم أن السدس الثاني طعمة من رسول اللَّھ : (كان یقول
  ).َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أطعمھ إیاه، ولیس بفریضة فرضھ لھ

من أراد أن یقتحم جراثیم جھنم فلیفت في : (أنھ قالوبلغنا عنھ 
ثم رأیناه یفتي فیھ، فعلمنا أنھ لم یفت إال بشيء سمعھ من ) الجد

  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
الجد یقاسم ]: 344ص 2ج[قال یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم 

الجد األخوات إذا كّن اإلخوة واألخوات إذا كانوا معًا، وال یقاسم 
وحدھّن، وال ذكر معھّن، ألن لھّن فرضًا في الكتاب البد من 

تسلیمھ إلیھّن، وتفسیر ذلك رجل ھلك وترك ثالث أخوات، وجدًا 
فلألخوات الثلثان، وللجد مابقي، فإن ترك اختین، وأخًا، وجدًا 

فالمال بین الجد، واألخ، واألختین للذكر مثل حظ االنثیین مخرجھا 
  .ن ستة، لكل أخت سھم، ولألخ سھمان، وللجد سھمانم
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كان علي َعَلْیھ : قال محمد]: 184ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
السَّالم یقاسم الجد باإلخوة واألخوات لألب، واألم مالم ینقص حظھ 

بالمقاسمة من السدس فإن نقصتھ المقاسمة من السدس أكمل لھ 
األخوات، وھو عصبة مع األخوات السدس، وجعل الباقي لإلخوة و

إذا لم یكن معھن أخ، وكان یعطي أھل الفرائض من األخوات، 



وغیرھن فرائضھّن، ویجعل الباقي للجد إال أن یكون الباقي أقل من 
السدس، أو الیبقى شيء فیفرض لھ السدس، ویعیل المسئلة، وكان 

 یفرض لألخوات لألب واألم فرائضھن، ویجعل الباقي بین الجد،
واإلخوة واألخوات لألب مالم تنقصھ المقاسمة من السدس، وكان 
الیورث بني اإلخوة مع الجد في حال من األحوال، ھذا الصحیح 

  .عنھ
أنھ كان ینزل بني اإلخوة مع الجد منازل آبائھم، : وقد روي عنھ

وإن لم یصح عنھ، وكان یفرض للجد مع الولد، وولد البنین 
البنات واإلخوة أو األخوات لألب السدس، وكان یفرض للجد مع 

واألم السدس، ویجعل التعصیب لإلخوة واألخوات، وكان یفضل 
األم على الجد مع الزوج، ومع األخت ألب وأم مع الزوجة واألخ، 
وكان یقاسم الجد باإلخوة لألب كما یقاسمھ باإلخوة ألب وأم إذا لم 

  .یكن إخوة ألب وأم
ى محمد بإسناده عن رو]: 184ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

أن رجًال أتى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : بن حصین() عمران
لك : ((إن ابن ابني مات، فما لي من میراثھ، فقال: وَسلَّم، فقال

فلما أدبر دعاه، )) سدس آخر: ((فلما أدبر دعاه، فقال)) السدس
  )).إن السدس اآلخر طعمة: ((فقال
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إلى ھذا الحدیث ذھب : روایة القاضي الھروانيقال محمد في غیر 
) حفظت، ونسیتم: (زید بن ثابت، وكان علي صلى اهللا علیھ یقول

فالسدس األخیر حفظ علي أنھ كان طعمة من النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .َوآلھ وَسلَّم

عن آبائھ، عن علي ]: 366ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
الترث جدة مع أم، وللجدات السدس الیزدن : (َعَلْیھم السَّالم، قال

  ).علیھ، والترث الجدة مع األم شیئًا
في : عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 366ص[وفیھ 



رجل ھلك وترك جدتي أبیھ، وجدتي أمھ فورث علي َعَلْیھ السَّالم 
التي من جدتي األب، وإحدى جدتي األم التي من قبل أمھا، وأسقط 

  .قبل أبیھا، فلم یورثھا شیئًا
أنھ كان : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم]: 366ص[وفیھ 

  .الیورث الجدة مع ابنھا، وال مع ابنتھا شیئًا
كان علي صلوات : قال محمد]: 187ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

اهللا علیھ، وابن مسعود، وزید یورثون الجدات إذا كن مستویات في 
بة إلى المیت السدس بینھن، وإن كثرن، قال علي صلى اهللا القرا
) وإن كان بعضھن أقرب إلى المیت ورث القربى منھّن: (علیھ

أحدھما : روى ذلك الشعبي عنھ، وروي عن زید بن ثابت قوالن
مثل قول علي َعَلْیھ السَّالم، وأنھ ورث القربى من الجدات روى 

كانت التي من قبل األم  ذلك الشعبي عنھ، والقول اآلخر أنھ إن
أقرب فھي أحق بالسدس، وإن كانت التي من قبل األب أقرب 

أشرك بینھما في السدس، وكان ابن مسعود یورث القربى، والبعدى 
من جمیع الجھات مالم تكن إحداھن أم اآلخر فیسقط األم، ویورث 

  .البنت
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ألب مختلفتان إذا كانت جدتان من قبل ا: (وروي عنھ أیضًا أنھ قال
وأجمع الصحابة ) فالسدس للقربى منھما ؛ ألنھما من جھة واحدة

على أن سھم الجدة السدس، ورووا ذلك عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
َوآلھ وَسلَّم، وأجمعوا على أن الجدة الترث مع األم، وعلى أن الجدة 

  .تحجب أمھا
اختلفوا وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن علي نحو ذلك، و

الترث مع ابنھا، كما : (في میراثھا مع ابنھا فقال علي، وزید
ترث مع : روى ذلك الشعبي عنھما، وقال عبداهللا) الترث مع ابنتھا

  .ابنھا
* * * * * * * * * *  
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  باب في الكاللة
قال اللَّھ ]: 339ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

وَنَك ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَلاَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َھَلَك َلْیَس َلُھ َیْسَتْفُت{: سبحانھ
َوَلٌد َوَلُھ ُأْخٌت َفَلَھا ِنْصُف َما َتَرَك َوُھَو َیِرُثَھا ِإْن َلْم َیُكْن َلَھا 

ماخال من الولد، : الكاللة: فقال بعض العلماء] 176:النساء[}َوَلٌد
ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي {: ول اللَّھ سبحانھواحتجوا بھذه اآلیة، وھي ق

: ، وقال آخرون]176:النساء[}اْلَكَلاَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َھَلَك َلْیَس َلُھ َوَلٌد
ما خال من الولد واألبوین ؛ لقول اللَّھ عز وجل في أول : الكاللة
مع ، وذكر اإلخوة فلم یجعل لھم ]11:النساء[}َوَوِرَثُھ َأَبَواُه{: السورة

األب شیئًا سبحانھ، أفال ترى أنھ قد ورثھم سبحانھ في الكاللة، فقال 
َوِإْن َكاَن َرُجٌل ُیوَرُث َكَلاَلًة َأِو اْمَرَأٌة {: تبارك وتعالى في السورة

فبّین في ھذه اآلیة أن األب لیس داخل ] 12:النساء[}َوَلُھ َأٌخ َأْو ُأْخٌت
تي في آخر السورة، وھي في الكاللة، واحتجوا في الولد باآلیة ال

ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَلاَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َھَلَك َلْیَس َلُھ َوَلٌد {: قولھ سبحانھ
َوَلُھ ُأْخٌت َفَلَھا ِنْصُف َما َتَرَك َوُھَو َیِرُثَھا ِإْن َلْم َیُكْن َلَھا 

  ].176:النساء[}َوَلٌد
أن رجًال : َلْیھ َوآلھ وَسلَّموروي ذلك عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َع

: أما سمعت اآلیة التي أنزلت في الصیف: ((سألھ عن الكاللة، فقال
من لم یترك ] 176:النساء[}..َیْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَلاَلِة{

  )).ولدًا، وال والدًا، فورثتھ الكاللة

)1/770(  

  

: طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قالوروي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي 
وذلك الصواب عندنا، والحمد هللا ) الكاللة ما خال من الولد والوالد(

  .رب العالمین



بلغنا أن ]: 340ص 2ج[قال یحیى بن الحسین رضي اهللا عنھ 
َیْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي {() یا رسول اللَّھ: رجًال، قال

أما سمعت اآلیة التي : ((ما الكاللة؟ فقال] 176:النساء[}اْلَكَلاَلِة
} َیْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَلاَلِة{: أنزلت في الصیف

  )).من لم یترك والدًا، وال ولد] 176:النساء[
ما خال : الكاللة: قال محمد]: 176ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

وذكر ] 11:النساء[}َوِرَثُھ َأَبَواُهَو{: الولد، والوالد لقول اللَّھ عز وجل
اإلخوة فلم یجعل لھم مع األب میراثًا، وورثھم في الكاللة لقولھ عز 

فبین ] 12:النساء[} ُیوَرُث َكَلاَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُھ َأٌخ َأْو ُأْخٌت{: وجل
بھذه اآلیة أن األب لیس بداخل في الكاللة، وذكر حكم الولد في 

ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَلاَلِة ِإِن { : ول اهللا تعالى آخر السورة في ق
اْمُرٌؤ َھَلَك َلْیَس َلُھ َوَلٌد َوَلُھ ُأْخٌت َفَلَھا ِنْصُف َما َتَرَك َوُھَو َیِرُثَھا ِإْن 

  ].176:النساء[} َلْم َیُكْن َلَھا َوَلٌد
رجًال سألھ عن  أن: وروي ذلك عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

َیْسَتْفُتوَنَك {: أما سمعت اآلیة التي نزلت في الصیف: ((الكاللة؟ فقال
من لم یترك : والكاللة] 176:النساء[}ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَلاَلِة

  )).والدًا، وال ولدًا، فورثتھ الكاللة

)1/771(  

  

بت أنھم وروي عن علي صلوات اهللا علیھ، وعبداهللا، وزید بن ثا
الكاللة ما خال : ما خال الولد والوالد، وقال بعضھم: الكاللة: قالوا

ُقِل اللَُّھ ُیْفِتیُكْم ِفي اْلَكَلاَلِة ِإِن {: الولد، واحتجوا بقول اهللا عز وجل
  ].176:النساء[}اْمُرٌؤ َھَلَك َلْیَس َلُھ َوَلٌد
* * * * * * * * * *  

  باب الرد
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 368ص[الم في مجموع زید َعَلْیھ السَّ

أنھ كان یرد ما أبقت السھام على كل وارث بقدر سھمھ إال : السَّالم
  .الزوج، والمرأة



القول عندنا ]: 342ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
في الرد قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، وذلك 

َوُأوُلو اْلَأْرَحاِم َبْعُضُھْم َأْوَلى ِبَبْعٍض {: للَّھ سبحانھ یقولأني وجدت ا
فكان عندي ذووا األرحام أولى بأن یرد ] 75:األنفال[}ِفي ِكَتاِب اللَِّھ

علیھ مافضل من بعد سھمھ المسمى إلیھ ؛ ألنھ، وغیره من 
المسلمین قد استویا في اإلسالم، وزادت ھذا رحمھ قربة، ووسیلة 

  .ذلك ھو أولى بالفضل من بیت مال المسلمینفكان ل

)1/772(  

  

فللبنت النصف، ولألم : رجل ھلك وترك بنتھ وأمھ: وتفسیر ذلك
السدس، وما بقي فرد علیھما على قدر سھامھما، فكانت الفریضة 

لألم سھم، وللبنت ثالثة، فلما رد علیھما الفضل : أوًال من ستة
بعة، وھو ربع المال، رجعت إلى أربعة فصار لألم سھم من أر

وللبنت ثالثة أسھم من أربعة، وھو ثالثة أرباع المال، وكذلك لو 
َوِإْن {: أنھ ترك ابنة وحدھا لكان لھا النصف ؛ لقول اللَّھ سبحانھ 

وكان لھا النصف الباقي ] 11:النساء[} َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَھا النِّْصُف
َأْرَحاِم َبْعُضُھْم َأْوَلى ِبَبْعٍض َوُأوُلو اْل{: أیضًا ؛ لقول اللَّھ عز وجل

فرددناه علیھا ألنھا أولى بأبیھا من ] 75:األنفال[}ِفي ِكَتاِب اللَِّھ
غیرھا، وكذلك لو ترك أمھ وحدھا، أو أختھ، أو غیر ذلك ممن لھ 

كان لھ أن یأخذ سھمھ، ثم یرد علیھ  - سھم في الكتاب أو السنة 
  .ذا لم یكن معھ من عصبتھ غیرهالباقي لقرابتھ من الھالك، ورحمة إ

كان علي صلى اهللا : قال محمد]: 177ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
علیھ یرد على كل ذي سھم بقدر سھمھ إال على الزوج والزوجة، 

  .فإنھ لم یكن یرد علیھما
مثل : وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن علي صلى اهللا علیھ

  .ذلك
* * * * * * * * * *  
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  باب العول
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 366ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أنھ كان یعیل الفرائض وسألھ ابن الكّوى، وھو یخطب على : السَّالم
  ).صار ثمنھا تسعًا: (المنبر عن ابنتین، وأبوین، وامرأة، فقال لھ

ي العول ف]: 341ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
الفرائض صحیح عندنا الیجوز إال أن ُتَعال الفرائض، وإال طرح 

بعض من فرض اللَّھ لھ، ورسولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 
وكذلك صح لنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یعیل 

  .الفرائض
رجل مات وترك أبوین، وزوجة، وبنتین، فللبنتین : وتفسیر ذلك

، ولألبوین السدسان، وللزوجة الثمن، فھذه قد عالت بثمنھا، الثلثان
كان أصلھا من أربعة وعشرین، وعالت إلى سبعة وعشرین 

فللبنتین ستة عشر، ولألبوین ثمانیة، وللزوجة ثالثة، فكانت لھم 
  .أوًال من أربعة وعشرین، فصارت آخرًا من سبعة وعشرین

أختیھا ألمھا، ومن ذلك امرأة ماتت وتركت زوجھا، وأمھا، و
وأختیھا ألبیھا وأمھا فللزوج النصف، ولألم السدس، ولألختین لألم 

الثلث، ولألختین ألب وأم الثلثان، ھذه قد عالت بثلثیھا كانت من 
ستة فصارت من عشرة، وھي تسمى أم الفروج، وھي أكثر 

  .ماتعول بھ الفرائض

)1/774(  

  

كیف یرید ]: 342ص 2ج[قال یحیى بن الحسین صلوات اهللا علیھ 
أن یعمل من الیرى العول بھذه الفرائض أیطرح األختین ألب وأم، 

ولھما فریضة في الكتاب في مال أختھما، أم یطرح األختین ألم 
فلھما فرض في الكتاب، أم یطرح األم، ولھا فرض في الكتاب، أم 



یطرح الزوج، ولھ فریضة في الكتاب، أم كیف یعمل في أمرھم؟ 
فرض اللَّھ لھم سبحانھ، فقد فرض اللَّھ سبحانھ  وكیف یقول فیما

لألختین ألب وأم الثلثین، وفرض لألختین ألم الثلث، وفرض لألم 
السدس، وفرض للزوج النصف ؛ فمال قد خرج ثلثاه، وثلث من 

أین یؤتى سدسھ، ونصفھ؟ إذا لم یضرب لھ في أصلھ حتى یخرج 
لیل على إثبات العول لكل واحد ماحكم اللَّھ لھ بھ في سھمھ ؛ فھذا د

  .الیدفعھ من أنصف، وعقل، وترك المكابرة، ولم یجھل
كان علي َعَلْیھ : قال محمد]: 176ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

السَّالم، وسائر الصحابة یعیلون الفرائض إال ابن عباس فإنھ لم یعل 
الفرائض یعني أنھ أدخل النقص على البنات، واألخوات، وكان 

ي أحصى رمل عالج عددًا جعل في المال نصفًا، أترى الذ: یقول
ونصفًا، وثلثًا ھذا النصف، والنصف قد ذھب بالمال، فأین موضع 

  .الثلث؟
مارأیت : وروى محمد بإسناده، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال

سئل عن رجل مات وترك  -أحدًا أحسب من علي صلى اهللا علیھ 
ا تسعًا من سبعة وعشرین صار ثمنھ: (ابنتین وأبوین، وامرأة؟ فقال

  ).لإلبنتین الثلثان، ولألبوین السدسان، وللمرأة ثالثة
* * * * * * * * * *  

)1/775(  

  

  باب المناسخة
المناسخة أن ]: 340ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

یموت الرجل، فیرثھ الورثة، فال یقتسمون میراثھ حتى یموت 
ًا ؛ فھذا أقرب المناسخة، وھو أولھا، بعضھم، ویرثھ ورثتھ أیض

وذلك أن الورثة ربما لم یقتسموا میراث المیت حتى یموت منھم 
میت ثان، وثالث، ورابع، وأنا مفسر لك كیف مبتدأ المناسخة، 

ومخارجھا، وضربھا، وحسابھا، ومصحح حساب سھام الورثة إن 
  .شاء اللَّھ تعالى



نیھ، فلم یقتسموا حتى رجل ھلك وترك امرأتھ، واب: وتفسیر ذلك
: مات أحد اإلبنین، فأقسم فریضة األول، فھي تصح من ستة عشر

للزوجة الثمن سھمان، وما بقي فھو بین اإلبنین، وھو أربعة عشر 
لكل واحد سبعة، فقد مات أحد األخوین، وترك أمھ، وأخاه فلألم 
الثلث، وما بقي فلألخ، والذي في ید المیت سبعة أسھم، فسبعة 

لألم الثلث واحد، ولألخ مابقي، وھو : لھا، ففریضتھ من ثالثة الثلث
اثنان، وفریضة الثاني التوافق مافي یده من فریضة األول بشيء 

ولو وافقت لضربتھ في أصل الفریضة االولى، فإذا لم توافق 
فاضرب أحد الفریضتین في الثانیة، فثالثة في ستة عشر ثمانیة 

لثمانیة واألربعین على مبتدأ وأربعون سھمًا، ثم عد، فاقسم ا
الفریضة فكأن األول ترك ثمانیة وأربعین سھمًا، وترك زوجتھ، 

وابنیھ ؛ فللزوجة الثمن ستة، وما بقي فلإلبنین، وھو إثنان 
وأربعون، لكل واحد احد وعشرون سھمًا، ثم أمت أحد اإلبنین، وقد 

خیھ ترك واحدًا وعشرین، فألمھ الثلث من ذلك سبعة، وما بقي فأل
وھو أربعة عشر سھمًا، فصار في ید األم ثالثة عشر سھمًا ستة من 

قبل زوجھا، وسبعة من قبل ابنھا، وصار في ید األخ الحي خمسة 
  وثالثون سھمًا، أحد وعشرون من قبل

أبیھ، وأربعة عشر من قبل أخیھ، وما أتاك من ھذا الباب فقسھ على 
  .ماذكرت طالت المناسخة أو قصرت

* * * * * * * * * *  

)1/776(  

  

  باب أصول المسائل
قال الھادي إلى الحق یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

إذا وردت علیك فریضة، فأردت أن تعرف من كم ]: 346ص 2ج[
تصح فأقم أصلھا، فإن كان فیھا نصف، وما بقي فھي من اثنین، 

یھا ربع وما وإن كان فیھا ثلث وما بقي، فھي من ثالثة، وإن كان ف
  .بقي، فھي من أربعة، وإن كان فیھا سدس وما بقي، فھي من ستة



أن یكون المیت ترك بنتًا، وأخًا فللبنت : وتفسیر النصف وما بقي
  .النصف، وما بقي فلألخ
فھو رجل ھلك وترك أمھ، وأباه، فلألم : وتفسیر الثلث وما بقي

ثلث واحد، الثلث، وما بقي فلألب، ومخرجھا من ثالثة، فلألم ال
  .ولألب مابقي وھو إثنان
فھو رجل ھلك وترك زوجة، وأخًا، : وتفسیر الربع وما بقي

للزوجة : فللزوجة الربع، وما بقي فلألخ، ومخرجھا من أربعة
  .الربع واحد، وما بقي فلألخ وھو ثالثة

فھو أم وابن فلألم السدس، وما بقي فلإلبن : وتفسیر السدس وما بقي
  .ألم واحد، ولإلبن خمسةل: ومخرجھا من ستة

)1/777(  

  

وكل مسئلة فیھا ثلث، ونصف ]: 346ص 2ج[قال َعَلْیھ السَّالم 
فأصلھا من ستة، وكذلك ثلث، وسدس من ستة، وكل مسئلة فیھا 

ثمن، ونصف فأصلھا من ثمانیة، وكل مسئلة فیھا ثمن، وسدس، أو 
ت ثلث، فأصلھا من أربعة وعشرین، فإذا وردت علیك مسئلة، فأرد

أن یصح حسابھا فأقم أصلھا، ثم انظر كم یقع لكل قوم، فإذا عرفت 
كم یقع لكل قوم، فاقسمھ بینھم، فمن لم ینكسر علیھ مافي یده، فأقره 

علیھ، ومن انكسر علیھ مافي یده، فانظر كم في أیدیھم، فاعرف 
عدده واعرف عدد رؤوسھم، ثم انظر ھل یوافق عدد مافي أیدیھم 

فإن وافق عدد مافي أیدیھم عدد رؤوسھم عدد رؤوسھم بشيء، 
بالعشر ، فاضرب عشرة في أصل الفریضة ، أو في صنف آخر 

من الورثة إن كان الكسر علیھم، ثم اضرب ذلك كلھ في أصل 
الفریضة، وكذلك إن وافق بتسع ؛ فاضرب تسعة، أو بثمن ؛ 

فاضرب ثمنھ، أو بسبع ؛ فاضرب سبعھ، أو بسدس ؛ فاضرب 
؛ فاضرب خمسھ، أو بربع ؛ فاضرب ربعھ، أو  سدسھ ، أو بخمس

بثلث ؛ فاضرب ثلثھ، أو بنصف ؛ فاضرب نصفھ، وكذلك إن 
جاوز العشرة، فوافق باألجزاء ؛ فاضرب األجزاء التي توافق بھا، 



وأنا مفسر لك كیف ذلك إن شاء اللَّھ، فقس على ما أذكر لك كلما 
  .یأتیك
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جدتین، وأختًا ؛ فللبنات الثلثان، إن ھلك رجل وترك ثماني بنات، و
فللبنات أربعة، : وللجدتین السدس، ولألخت مابقي فأصلھا من ستة

وللجدتین السدس واحد، ولألخت واحد، وأربعة بین ثماني بنات 
منكسر، وواحد بین جدتین ینكسر، وفي ید البنات أربعة یوافق عدد 

إثنان، رؤوسھن بالربع ؛ ألن ربع أربعة واحد، وربع ثمانیة 
فاضرب إثنین وھو الذي وافق بھ عدد رؤوسھن ما في أیدیھن في 

أصل الفریضة، وھو ستة فصارت اثنى عشر، واجتزیت عن 
ضرب الجدتین ؛ ألنھما ثنتان، وھو الذي وافق من عدد البنات 

اثنین، واثنان عن اثنین یجزي ؛ فللبنات من اثنى عشر ثمانیة، وھو 
السدس، وھو اثنان لكل واحدة واحد،  الثلثان واحد واحد، وللجدتین

  .ویبقى سھمان لألخت
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فإن ترك اثنى عشرة بنتًا، وأربع جدات، وثالث أخوات، فأصلھا 
من ستة، للبنات الثلثان أربعة، وللجدات السدس واحد، ولألخوات 

ما بقي وھو سھم، فأربعة أسھم على اثنى عشر ینكسر، وواحد 
احد على ثالث أخوات ینكسر ؛ ففي على أربع جدات ینكسر، وو

أیدي البنات أربعة أسھم، وعدد رؤوسھن اثنا عشر، فلما في أیدیھن 
ربع، ولعددھّن ربع، فقد وافق عدد رؤوسھن ما في أیدیھن 

باألرباع، فخذ ربع عددھن، وھو ثالثة، فاضربھ في عدد رؤوس 
الجدات، وھن أربع، فثالثة في أربعة اثنا عشر، وعدد األخوات 

ثالث، وھي داخلة في اإلثنى عشر، فاضرب اثنى عشر في 



الفریضة، وھي ستة، فیصیر اثنین وسبعین یصح منھا إن شاء اللَّھ 
للبنات الثلثان ثمانیة وأربعون لكل واحدة منھن أربعة أسھم، 

وللجدات السدس اثنا عشر سھمًا بینھن ثالثة ثالثة، ولألخوات 
؛ فإن كانت المسألة على السدس اثنى عشر بینھن أربعة أربعة 

حالھا، واألخوات أربع خرجت مما خرجت منھ أوًال، وكان حسابھا 
كحساب األولة، وكذا لو كن ستًا، وكذا لو كن اثني عشر خرجت 

  .مما خرجت منھ أوًال
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فإن ترك ثماني بنات، وأربع جدات، وأربع زوجات، وسبع 
لثلثان ستة عشر، أخوات، فأصلھا من أربعة وعشرین، للبنات ا

وللزوجات الثمن ثالثة أسھم، وللجدات السدس أربعة، ولألخوات 
ما بقي وھو واحد، فستة عشر بین البنات الینكسر یصح اثنان 

اثنان، والثمن ثالثة بین أربع زوجات ینكسر، والسدس بین أربع 
جدات یصح بینھن سھم سھم، والباقي واحد بین سبع أخوات 

الجدات ؛ ألن سھامھن قد صّحت علیھّن ؛ فال ینكسر، فدع البنات و
حاجة إلى ضربھّن، واضرب اللواتي انكسر علیھن سھامھن 

بعضھن في بعض اضرب أربعة في سبعة، فذلك ثمانیة وعشرون، 
ثم اضرب ھذه الثمانیة والعشرین في أصل الفریضة، وھو أربعة 

ة وعشرون فذلك ستمائة وإثنان وسبعون، للبنات الثلثان أربعمائ
وثمانیة وأربعون سھمًا لكل واحدة ستة وخمسون سھمًا، وللجدات 

مائة واثني عشر لكل واحدة ثمانیة وعشرون سھمًا، وللزوجات 
الثمن أربعة وثمانون بینھن لكل واحدة واحد وعشرون سھمًا، 

ولألخوات ما بقي، وھو ثمانیة وعشرون سھمًا بینھن لكل واحدة 
  .أربعة أربعة

على حالھا، وكانت األخوات ثمان ؛ فإن  فإن كانت المسألة
الزوجات یدخلن في الثمان األخوات، فاضرب ثمانیة في أصل 

األربعة والعشرین، فذلك مائة واثنان وتسعون للبنات الثلثان مائة 



وثمانیة وعشرون لكل واحدة ستة عشر، وللجدات السدس اثنان 
م لكل واحدة وثالثون لكل واحدة ثمانیة أسھم، ولألخوات ثمانیة أسھ

  .واحد، وللزوجات الثمن أربعة وعشرون لكل واحدة ستة عشر
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وما أتاك من ھذا فاطلب لھ الموافقة، فما وافق فاجتز بموافقتھ، وما 
لم یوافق فاضربھ فیما ینبغي أن تضربھ فیھ من عدد الرؤوس، 

  .وأصل الفریضة إن شاء اللَّھ
 3ج[لَّھ في الشفاء وقال األمیر الحسین بن محمد رحمھ ال

إن كانت الورثة عصبات منفردین فأصل مسئلتھم من ]: 470ص
مبلغ عدد صنفھم بالغًا ما بلغ بعد أن یجعل الذكر منھم بمنزلة 

انثیین إن كان معھم إناث، وإن كانوا ذوي سھام منفردین، أو ذوي 
سھام وعصبات مجتمعین فأصل مسئلتھم من مخرج فرائض 

  :تلك المسئلة، وجمیع ذلك سبع مسائلسھامھم المذكورة في 
كل مسئلة فیھا نصف ونصف، أو نصف وما بقي، فأصلھا : األولى

نحو أن تموت المرأة، وتخلف زوجھا، وأختھا : من اثنین، فاألولى
  .أن یخلف الرجل ابنتھ، وأخاه ألبیھ وأمھ: ألبیھا وأمھا، والثانیة

بقي، أو ثلثان وما  كل مسئلة فیھا ثلث وثلثان، أو ثلث وما: الثانیة
بقي فأصلھا من ثالثة، فالثلث، والثلثان كمن یخلف اختویھ ألبیھ 

وأمھ، وأختویھ ألمھ، والثلث وما بقي كمن یخلف أمھ وأخاه ألبیھ 
  .وأمھ، والثلثان وما بقي كمن یخلف ابنتیھ، وأخاه

كل مسئلة فیھا ربع ونصف وما بقي، أو ربع وما بقي، أو : الثالثة
زوج، وبنت، وعم، : ا یبقى فأصلھا من أربعة، فاألولىربع وثلث م

  .أبوان، وزوجة: زوج، وابن، أو زوجة، وأخ، والثالثة: والثانیة
كل مسئلة فیھا ثمن، وما یبقى، أو ثمن ونصف، وما بقي، : الرابعة

زوجة : نحو زوجة وابن، والثانیة: فأصلھا من ثمانیة، فاألولى
  .بدًاوبنت وعم، وھذه المسائل التعول أ
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كل مسئلة فیھا ثلث ونصف، أو ثلثان ونصف، أو سدس : الخامسة
ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس وما بقي، أو 

  .نصف وثلث ما بقي، فأصلھا من ستة، وأمثلتھا ظاھرة
كل مسئلة فیھا ربع وثلث، أو ربع وثلثان، أو ربع وسدس : السادسة

  .فأصلھا من اثنى عشر
كل مسئلة فیھا ثمن وثلثان، أو ثمن وسدس، فأصلھا من : بعةالسا

أربعة وعشرین، وھذه المسائل الثالث قد تعول، وقد التعول، وقد 
نص في األحكام على معنى أصول جمیع ھذه المسائل، وكل ذلك 

  .صحیح الشبھة فیھ على طریقة أھل الحساب
* * * * * * * * * *  
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  الھدمى والحرقى والمفقودباب في میراث الغرقى و
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 371ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أنھ كان یورث الغرقى والھدمى والقتلى الذین الیعلم أیھم : السَّالم
مات أوًال بعضھم من بعض، وال یورث أحدًا منھم ما ورث منھ 

  .صحابھ شیئًا
إذا غرق ]: 345ص 2ج[كام وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األح

القرابة معًا، أو انھدم علیھم بیت، أو احترقوا بالنار، أو فقدوا معًا، 
ورث بعضھم من بعض یمات أحدھم،  -فلم یدر أیھم مات قبل 

ویحیا الباقون، فیرثون مع ورثتھ إن كانوا ممن یرث معھم، ثم 
مع یحیا ھذا الممات، ویمات أحد الذین أحیوا أوًال، فیورث ھذا 

ورثتھ كما یورث ھو أوًال من مالھ، كذلك یفعل بھم كلھم كثروا، أو 
قلوا حتى یورث بعضھم من بعض، ثم یماتون جملة، ثم یورث 

ورثتھم األحیاء ما في أیدیھم مما ورثھ بعضھم من بعض، وما كان 



لھم خالصًا من أموالھم ؛ ھكذا قول علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، 
عندي، ألن من لم یورث بعضھم من بعض الیدري  وھذا فھو الحق

لعلھ قد جار علیھم، وذلك أنھ الیدري لعلھ قد مات بعضھم قبل 
بعض، فیورث المتأخر مال المتعجل، فالواجب على من لم یعلم 

ذلك منھم، ولم یقف على موتھم، فینبغي لھ أن یحتاط، فیورث 
ت اللبسة، بعضھم من بعض، فیكون قد ورث الكل من الكل إذا وقع

  .وكانت الشبھة
أخوان غرقا معًا الیدرى أیھما مات أوًال، وترك كل : وتفسیر ذلك

واحد منھما ابنتین، العمل في ذلك أن یمات أحدھما، ویحیا اآلخر، 
فكأن الذي أمیت ترك ابنتین، وأخاه فللبنتین الثلثان ، ولألخ ما بقي، 

ًا فلإلبنتین الثلثان ثم أمیت الحي، وأحیي المیت فقد ترك ابنتین، وأخ
، ولألخ ما بقي، ثم أمتھما جمیعًا، وورث ورثة كل واحد منھما ما 

  .في یده من مالھ في نفسھ، ومیراثھ من أخیھ
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أجمع أھل العلم : قال محمد]: 193ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
على أن علیًا صلى اهللا علیھ كان یورث الغرقى بعضھم من بعض، 

أموالھم التي خلفوھا، ولم یورث أحدًا منھم مما یعني من صلب 
منھم ایاس : روث من صحابھ شیئًا، وقال بذلك جماعة من الصحابة

منھم الحارث، وعبیدة، وإبراھیم، : بن عبداهللا، وجماعة من التابعین
  .والشعبي

وروي عن الحسن بن علي، وابن عباس، وزید بن ثابت أنھم لم 
جبوا بھم، وجعلوا مال كل میت یورثوا بعضھم من بعض، ولم یح

  .لألحیاء من ورثتھ
إذا انجلت الحرب عن قتلى من أھل العدل، وبعضھم : قال محمد

یرث بعضًا الیدرى أیھم قتل أوًال، فإنھم یرثون على مواریث 
  .الغرقى

بلغنا أن أخوین قتال مع علي صلى اهللا علیھ بصفین، الیدرى أیھم 



  .ن صاحبھ على مواریث الغرقىقتل أوًال، فورث كل واحد منھما م
قال اإلمام المتوكل على اللَّھ أحمد بن سلیمان َعَلْیھ السَّالم في 

: خبر وعن الناصر بإسناده، عن علي َعَلْیھ السَّالم: أصول األحكام
أن رجًال، وابنھ، وأخوین قتلوا یوم صفین، ولم یدر أیھم قتل أوًال 

أن قومًا تلفوا : ھ السَّالمفورث بعضھم من بعض، وبإسناده عنھ َعَلْی
  .في سفینة، فورث بعضھم من بعض

خبر ]: 483ص 3ج[وقال األمیر الحسین رحمھ اللَّھ في الشفاء 
واألصل في المسئلتین جمیعًا ھو قول أمیر المؤمنین علي َعَلْیھ 
السَّالم، فإن المشھور عنھ أنھ كان یورث بعضھم من بعض، ثم 

یورث بعض األموات مما ورث  یورث األحیاء من األموات، وال
  .عن بعض شیئًا
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واألظھر أنھ إجماع أھل ]: 483ص 3ج[قال السید أبو طالب 
البیت َعَلْیھم السَّالم، وذلك ألنھ إذا جاز تقدم موت أحد الغریقین 

على اآلخر، كما جاز موتھما معًا وجب من جھة الشرع عند وقوع 
  .عضھم من بعضھذا اإللتباس أن یحتاط في توریث ب

إذا فقد رجل، فلم : قال محمد]: 196ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
یعلم أحي ھو أو میت؟ فال ینبغى أن یقسم میراثھ إال أن یتیقن موتھ، 
وإال ترك على حالھ، بلغنا أن علیًا صلى اهللا علیھ لم یأذن في قسمة 

  .میراثھ حتى یتبین موتھ
* * * * * * * * * *  

  ىباب میراث الخناث
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 372ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أتي معاویة وھو بالشام بمولود لھ فرج كفرج الرجل، : السَّالم، قال
وفرج كفرج المرأة فلم یدر ما یقضي فیھ، فبعث قومًا یسألون عنھ 

راق، ما ھذا بالع: (علیًا َعَلْیھ السَّالم، فقال لھم علي َعَلْیھ السَّالم
لعن اللَّھ قومًا یرضون بحكمنا، : (فأخبروه الخبر، فقال) فأصدقوني



انظروا إلى مبالھ، فإن كان یبول من : (ثم قال) ویستحّلون قتالنا
حیث یبول الرجل فھو رجل، وإن كان یبول من حیث تبول المرأة 

إنھ یبول من الموضعین جمیعًا، : یا أمیر المؤمنین: فقال) فھو امرأة
  ).لھ نصف نصیب الرجل، ونصف نصیب المرأةف: (قال

الحكم في ]: 349ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أن یتبع بالقضاء فیھ المبال، فإن سبق بولھ من ذكره فھو : الخناثى

ذكر، وإن سبق بولھ من فرجھ فھو أنثى، والعمل في ذلك أن یقرب 
ذلك فمن أیھما وقع البول  إلى الجدار، ثم یؤمر أن یبول، ویتفقد في

  .منھ على الجدار أوًال حكم علیھ بھ
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أن الیسبق أحدھما اآلخر، ویأتیا جمیعًا : فإن وقعت لبسة، واللبسة
معًا، والیسبق واحد واحدًا، فإن كان ذلك كذلك، كان لھ نصف حق 

  .الذكر، ونصف حق األنثى، إذا كان ممن یرث في الحالین
یورث الخنثى : قال محمد]: 199ص 2ج[في وفي الجامع الكا

المشكل نصف نصیب الذكر، ونصف نصیب األنثى ذكر ذلك عن 
  .علي صلى اهللا علیھ، وكان یورث الخنثى من حیث یبول

ھو الذي لھ ما للرجل، وما للمرأة، : والخنثى المشكل: قال محمد
ویبول منھما جمیعًا معًا الیسبق أحدھما اآلخر، فإن سبق احدھما 

  .آلخر ورث بأیھما سبقا
وروى محمد بإسناده عن محمد بن الحنفیة َعَلْیھ السَّالم عن علي 

  .صلى اهللا علیھ نحو ذلك
قال ]: 485ص 3ج[وقال األمیر الحسن رحمھ اللَّھ في الشفاء 

یقرب من جدار ویؤمر بأن یبول فمن أیھما وقع : یحیى َعَلْیھ السَّالم
  .ق منھما فھو خنثى مشكلالبول على الجدار حكم لھ، فإن سب

  .وھذا قول علي َعَلْیھ السَّالم: قال السیدان األخوان
  .وھو قول عامة العلماء: قال السید المؤید باهللا
وھو إجماع أن الحكم لما سبق منھ البول ؛ : قال السید أبو طالب



ألن سبقھ منھ یدل على أنھ ھو المجرى األصلي في البینة، وأن 
خر انصراف عن المجرى لعارض علیھ، رجوعھ إلى الموضع اآل

  .ذكر ھذا المعنى السید أبو طالب
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: وتفسیر ذلك]: 349ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
رجل ھلك، وترك ابنین أحدھما خنثى، فإن كان البول سبق من 

الفرج فھو بنت، وفریضتھ من ثالثة لھا واحد، وللذكر اثنان، وإن 
بق البول من الذكر فھو ذكر، فإن وقعت اللبس فلھ نصف كان س

نصیب الذكر، ونصف نصیب األنثى، وفریضتھما من اثنى عشر 
للخنثى خمسة، وللذكر سبعة، فإن ھلك رجل وترك بنتھ، وأخاه 

فللبنت النصف ، وللخنثى  - واألخ ألب وأم خنثى لبسة  -ألبیھ وأمھ 
بقي فھو الخنثى،  نصف نصیب الذكر، ونصف نصیب األنثى، وما

  .ألن أسوأ حالھ أن یكون انثى، فاألخت مع البنت عصبة
فإن ترك أختًا ألب وأم، وأختًا ألب، وأختًا ألم خنثى، فلألخت لألب 

واألم النصف، ولألخت ألب السدس تكملة الثلثین، ولألخت لألم 
الخنثى السدس على كل حال، ألن نصیب الذكر واألنثى من ولد 

ا بقي فللعصبة، فإن لم یكن عصبة رد ذلك الفضل األم سواء، وم
علیھن على قدر سھامھن، فیصیر لألخت ألب وأم ثالثھ أخماس 

المال، ولألخت ألب خمس المال، ولألخت ألم الخنثى خمس المال، 
  .ومخرجھا من خمسة على الرد
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فإن ترك عمًا خنثى، وأختًا فلألخت النصف، وللعم إن كان ذكرًا ما 
ي، وإن كان أنثى فال شيء لھ، وإن كان لبسة فلھ نصف نصیب بق

الذكر فقط، ألنھ الیرث في الحالین في حال ما یكون عمھ أنثى 



الیرث، فلذلك لم یعطھ نصف نصیب األنثى، ومخرجھا إن كان 
ذكرًا من اثنین، لألخت سھم، ولھ سھم، ومخرجھا إن كان خنثى 

سھم، فإن لم یكن عصبة من اثنین أیضًا، لألخت سھم ، وللعصبة 
رد على األخت ذلك السھم، ومخرجھا إن كان لبسة من أربعة 

أسھم، لألخت اثنان، ولھ نصف نصیب الذكر، وھو نصف اإلثنین 
الباقیین، والسھم الباقي للعصبة، فإن لم یكن عصبة رد على 

األخت، وعلیھ على قدر سھامھما، فإن تركت امرأة ثالثة بني 
م أحدھم زوج، واآلخر أخ ألم، واآلخر خنثى، عمومة ألب وأم كلھ

فللزوج النصف، ولألخ ألم السدس، وما بقي فھو بینھم على ثالثة 
أسھم بالسواء إن كان الخنثى ذكرًا، وإن كان أنثى فالباقي بین ابني 
العم الذكرین دونھ ؛ ألن بنت العم الترث مع ابن العم ، وإن كان 

قط، وما بقي فبین ابني عم خنثى لبسة، فلھ نصف نصیب الذكر ف
الذكرین بالسواء، وكل ما أتاك من ھذا فقسھ على ما ذكرت لك 

  .إنشاء اللَّھ
* * * * * * * * * *  
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  باب في میراث أھل الكتاب والمجوس
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 370ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ابة من وجھین، وال یورثھم أنھ كان یورث المجوس بالقر: السَّالم
  .بنكاح الیحل في اإلسالم

وقال اإلمام الھادي إلى الحق یحي بن الحسین َعَلْیھ السَّالم في 
األصل في مواریث المجوس أنھم یرثون ]: 355ص 2ج[األحكام 

من وجھین باألنساب، وال یرثون بالنكاح ؛ ألنھ نكاح الیحل، وذلك 
  .لب َعَلْیھ السَّالمرأي أمیر المؤمنین علي بن أبي طا

وال أعلم أحدًا خالفھ في ذلك ممن لھ فھم، وتفسیر توریثھم : وقولھ
مجوسي وثب على ابنتھ، فأولدھا ثالث بنات، ثم مات : من وجھین

فورثتھ بناتھ األربع الثلثین، وما بقي فللعصبة، ثم مات  -لعنھ اللَّھ  - 



وأختھا ألبیھا، إحدى البنات الثالث، وتركت أختیھا ألبیھا وأمھا، 
وھي أمھا فلألم السدس، وألختیھا ألبیھا وأمھا الثلثان، فإن مات 

إحدى االبنتین الباقیتین فإلختھا ألبیھا وأمھا النصف، وألختھا 
ألبیھا التي ھي أمھا السدس تكملة الثلثین، ولھا أیضًا السدس ؛ ألنھا 

ألبیھا،  أم، فقد صار لھا الثلث سدس ألنھا أمھا، وسدس ألنھا أختھا
فقد ورثت من وجھین، وحجبت نفسھا بنفسھا عن میراث األم الثلث 

بنفسھا ؛ ألنھا أخت ثانیة للمیت مع األخت الباقیة ، فكأنھا تركت 
أختًا ألب وأم، وأختًا ألب، وكذلك لو وثب مجوسي على ابنتھ، 

فأولدھا ابنًا، ثم مات اإلبن من بعد موت أبیھ، كانت ترث من ابنھا 
نھا أمھ، والنصف ألنھا أختھ من أبیھ فقد ورثت من الثلث أل

وجھین، فإن كان لھ ورثة غیرھا، ورثوا السدس الباقي، وإن لم 
  .یكن لھ ورثة غیرھا رجع السدس الباقي علیھا بالرد
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وال یتوارثون بالنكاح إال أن یكون ]: 493ص 3ج[قال في الشفاء 
ص في األحكام على أنھم نكاحًا صحیحًا كنكاح المسلمین، وقد ن

الیرثون بالزوجیة إال إذا كان النكاح صحیحًا، وھو قول أمیر 
فإنھ كان ال یورثھم بنكاح الیصح في : المؤمنین علي َعَلْیھ السَّالم

  .وھذا مما الخالف فیھ: اإلسالم، قال أبو طالب
* * * * * * * * * *  

  فصل في توارث المسلمین والذمیین ومختلفي الملل
األصل عندنا ]: 356ص 2ج[ل الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام وقا

فیھم أنھ الیرث یھودي نصرانیًا، والنصراني یھودیًا، ألنھم وإن 
كانوا عندنا أھل كتاب كفر كلھم فھم مختلفون في مللھم، ودیاناتھم، 
وبعضھم یكفر بعضًا، وال یراه على دیانة، وینتفي من دیانتھ ، وإذا 

ملل كذلك لم یتوارثوا عندنا ، وكانوا مختلفین في كان أھل ال
دیاناتھم في قولنا فلو أن نصرانیًا مات، وترك ابنًا یھودیًا لم نر أنھ 
یرثھ، وكان مالھ لورثتھ الذین ھم من أھل دیانتھ، وكذلك لو مات 



اإلبن الیھودي لم یرث األب النصراني ألنھم عندنا أھل ملتین 
: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّممختلفتین متباینتین، وقد 

  )).الیتوارث أھل ملتین((
واختلف في توریث : قال محمد]: 198ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

أھل الكفر بعضھم من بعض، فكان بعضھم یجعل الكفر ملًال 
مختلفھ، فال یورث الیھودي من النصراني ، وال النصراني من 

ن الملل، واحتجوا في ذلك بحدیث النبي َصلَّى الیھودي، وال غیره م
وھو قول )) الیتوارث أھل ملتین مختلفتین: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .الحسن البصري، والشعبي
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 371ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
الیتوارث : ((ھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْی: السَّالم، قال
  )).أھل ملتین

الیرث مسلم ]: 356ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ذمیًا، وال ذمي مسلمًا، ولو أن رجًال یھودیًا، أو نصرانیًا كان لھ 
ابنان، فأسلم أحدھما، ولم یسلم اآلخر، ثم مات أبوھما الیھودي، 

م یكن البنھ المسلم شيء، وكذلك لو كان میراثھ البنھ الیھودي، ول
مات ابنھ المسلم كان میراثھ للمسلمین دون أبیھ ، وأخیھ ألن 
المسلمین أولى بھ ألنھم على ملتھ، وھم یدون عنھ ویعقلون، 

  .ویرثونھ ؛ ألنھ الیتوارث أھل ملتین
أجمعوا على أن من : قال محمد]: 198ص 2ج[قال الجامع الكافي 

 َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في المواریث أن الیرث سنة الرسول َصلَّى اهللا
  .مسلم كافرًا، وال كافر مسلمًا

وروي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ]: 198ص 2ج[وفیھ 
  )).الیتوارث أھل ملتین مختلفتین: ((أنھ قال في خطبتھ یوم الفتح

* * * * * * * * * *  
المكاتب یعتق بعضھ  باب في مواریث األحرار والممالیك وفي



  كیف یرث
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 374ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أحدھما حر ، واآلخر عتق : في رجل مات وخلف ابنین: السَّالم
المال بینھما أثالثًا، للذي عتق كلھ ثلثا المال، وللذي : (نصفھ قال

  ).عتق نصفھ ثلث المال
عنھ َعَلْیھ السَّالم في أب حر وابن بھذا السند ]: 374ص[وفیھ 

  ).لألب النصف، ولإلبن النصف: (نصفھ حر، قال
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في أم حرة، وثالث أخوات : عنھ َعَلْیھ السَّالم]: 374ص[وبھ فیھ 
لألم تسعة من ستة : (نصف كل واحدة منھّن حر، وعم حر قال

 وثالثین وھو ربع المال، ولكل واحدة من األخوات ستة، وللعم
  ).تسعة

الیرث حر ]: 357ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
مملوكًا، وال مملوك حرًا ، ألن مال المملوك مال لسیده، فكذلك لم 
یرثھ األحرار، ولم یرثھم ؛ ألنھم إذا ورثوه فقد أخذوا مال سیده، 
ن وإذا ورثھم فقد أخذ سیده مالھم ؛ ألن العبد الملك لھ، ومالھ كلھ لم

  .ملكھ
عبد مات ولھ ابن حر فال میراث البنھ منھ، ومالھ : وتفسیر ذلك

لسیده حیًا ومیتًا، وكذلك لو مات ابنھ الحر، وترك أباه المملوك فال 
میراث ألبیھ منھ ؛ ألنھ المال لھ، وكل ما ورثھ فھو لسیده ، وإذا 
كان ذلك كذلك لم یجز أن یرث سیده من لیس بینھ وبینھ قرابة ، 

الحر ھذا المیت لبیت مال المسلمین دون أبیھ إال أن یكون لھ ومال 
ورثة اخر، فیرثونھ إن كان من یرثھ مع األب مثل الولد، وولد 

  .الولد، واألم والزوجة، والجدة أم األم
فإن مات حر وترك ابنًا مملوكًا، ولم یترك غیره فالمال لبیت المال، 

راث لھ ، وكذلك روي فإن عتق اإلبن قبل أن یحاز المال كان المی
یشترى، : (عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ قال في مثل ھذا



وقضى ) ویعتق، ویرث مال أبیھ، ویحتسب بثمنھ في المال علیھ
أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم في رجل مات وترك ماًال وأمًا مملوكة، 

طى أن یشترى أمھ من ذلك المال، وتعتق، ویع: (ولم یترك عصبة
  ).أمھ میراثھا من مالھ، ویرد علیھا الباقي بالرحم
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ولو أن مملوكًا عتق نصفھ ]: 358ص 2ج[قال یحیى بن الحسین 
قسم لورثتھ من قبل النصف الحر، : ثم مات لكان مالھ یقسم قسمین

والنصف الباقي لمواله لما فیھ لھ من الملك، وكذلك بلغنا عن أمیر 
  .الم أنھ قضى بذلك في مثل ھذاالمؤمنین َعَلْیھ السَّ

* * * * * * * * * *  
  باب في الوالء ولمن یكون

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 369ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
للبنت النصف، وما بقي فرد : (في بنت ومولى عتاقھ قال: السَّالم

علیھا، وكان الیورث المولى مع ذوي السھام إال مع الزوج، 
  ).مرأةوال

أنھ كان یورث مولى العتاقة دون الخالة، : عنھ َعَلْیھ السَّالم: وبھ فیھ
  .والعمة، وغیرھما من ذوي األرحام

ال والء إال لذي نعمة، : (عنھ َعَلْیھ السَّالم قال]: 370ص[وبھ فیھ 
وكان یقضي بالوالء ) وال ترث النساء من الوالء شیئًا إال ماأعتقن

  .للكبر
الوالء لمن ]: 372ص 2ج[َلْیھ السَّالم في األحكام وقال الھادي َع

أعتق الیباع، والیوھب، وإن بیع أو وھب كان ذلك باطًال، وھو 
: لحمة كالنسب بذلك حكم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال

  .والعبد إذا أعتق جر والء ولده
  .أوالد أوالدهوالوالء للرجال دون النساء من أوالد المعتق و: قال
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وإنما جعل الوالء للرجال دون النساء ؛ ألن : قال یحیى بن الحسین
الرجال ینتسب أوالدھم أبدًا إلى المعتق، فالوالء راجع أبدًا إلیھ، ولو 
شركن فیھ النساء لشرك فیھ أوالدھّن، فقد یكون من بطن سوا بطن 

غیر عصبة ولو كان الوالء یجوز أن یكون في : المعتق، قال
المعتق لكان الوالء یجوز لمن لم یعتقھ، ولو جاز أن یملكھ غیر 

عصبة المعتق بالمیراث لجاز أن یباع، ویوھب وینتقل ممن أعتقھ 
والنساء فال یكون لھن من الوالء إال ما أعتقنھ، أو : إلى غیره، قال

والوالء : كاتبنھ، أو أعتقھ من أعتقنھ، أو جر والءه من أعتقن، قال
فھم األدنون إلى المعتق األقربون منھ، : بر من العصبة، والكبرللك

والوالء كالمال فمن أحرز مال المیت من العصبة الذكور أحرز 
  .مال الوالء

قال القاسم َعَلْیھ السَّالم فیما ]: 62ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
وال یجوز بیع الوالء، وال ھبتھ، وكذلك جاء عن : روى داوود عنھ

  .ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وھو الاختالف فیھ بین العلماءالنبي َصلَّ
بلغنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ ]: 63ص 2ج[وفیھ 

وإذا اشترط )) الوالء لحمة كلحمة النسب الیباع، وال یوھب: ((قال
المكاتب على سیده أن یوالي من شاء فالشرط باطل ، بلغنا نحو 

بلغنا؛ ھو : النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، انتھى ، القائلذلك عن 
محمد بن منصور المرادي رحمھ اللَّھ لكون النقل من سیاق كالم 

  .لھ
وروى إبراھیم، والشعبي جمیعًا، عن علي صلى ]: 64 2ج[وفیھ 

  ).الوالء للكبر: (اهللا علیھ، وزید بن ثابت أنھما قاال
الیقین، وكذلك روى إبراھیم، عن عبداهللا  وھذا الحق: قال محمد
  .مثل ذلك
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أن یجتمع أخ ألب، وابن : الوالء للكبر: ومعنى قولھم: قال محمد
األخ ألب وأم فیكون األخ ألب ھو الكبر، وكذلك القول في عم 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن : ألب، وابن عم ألب وأم، قال محمد
مات مولى : بن عمر بن علي، قال حسین، عن أبي خالد، عن محمد

لعلي بن أبي طالب، وترك ابنتھ فأعطیتھا النصف، وأخذت النصف 
  .ھذا ھو العدل: ؛ فذكرت ذلك ألبي جعفر محمد بن علي فقال

فأخذ محمد بن عمر میراث مولى علي دون : قال محمد بن منصور
أبي جعفر، ألنھ في درجة أبیھ على ماروي عن علي بن أبي طالب 

؛ ألن أبا جعفر محمُد بن ) الوالء للكبر: (اهللا علیھ أنھ قال صلى
علي بن الحسین، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب َعَلْیھم 

  .السَّالم
* * * * * * * * * *  

  فصل في القسمة وأجر القاسم
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 377ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

اع أو أرضین قسمت في الجاھلیة فھي على كل رب: (السَّالم، قال
قسمتھا، وكل رباع أو أرضین أدركھما اإلسالم فھي على قسمة 

  ).اإلسالم
  ).أجر القاسم سحت: (عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 376ص[وبھ فیھ 

* * * * * * * * * *  

)1/796(  

  

24  
  ِكَتاُب الصَّْید

  باب صید الكالب والجوارح وغیرھا
عن آبائھ، ]: 252ص[مام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم في مجموع اإل

أن رجاًال من طي، سألوا النبي َصلَّى اهللا : عن علي َعَلْیھم السَّالم
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن صید الكالب والجوارح، وما أحل لھم من ذلك، 

ُقْل َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُھْم {: وما حرم علیھم، فأنزل اللَّھ عز وجل



ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلِِّبیَن ُتَعلُِّموَنُھنَّ ِممَّا 
َعلََّمُكُم اللَُّھ َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْیُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللَِّھ 

  ].4:المائدة[}َعَلْیِھ
من صید الكلب، والفھد،  الیؤكل: وقال زید بن علي َعَلْیھما السَّالم

والبازي، والصقر إذا كان غیر معلم ، إال ما أدركت ذكاتھ ؛ ألن 
ُتَعلُِّموَنُھنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللَُّھ َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن {: اللَّھ عز وجل یقول

ما فإنما أحّل اللَّھ لكم ] 4:المائدة[}َعَلْیُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللَِّھ َعَلْیِھ
علمتم من الجوارح، فتعلیم الكلب، والفھد أن ال یأكل، وتعلیم 

  .البازي، والصقر أن یدعى فیجیب
، ]2/371:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أبو عبداهللا، عن : أخبرنا محمد، قال]: 3/1596:الرأب[
م السَّالم، حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ

یارسول اللَّھ : أتى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم راٍع، فقال: قال
ما : ((أرمي بسھمي فأصمي، وأنمي یعني الذي یتوارى عنھ، فقال

  )).أصمیت فكل، وما أنمیت فال تأكل
: مالم یتوارى عن بصرك، وما أنمیت: ما أصمیت: قال أبو جعفر

  .لذي قتلھ غیركما توارى، فلم تدر لعل ا
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: أخبرنا محمد، قال]: 3/1622:الرأب[، ]2/282:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن فضیل، عن أبان، عن : أخبرنا محمد بن عبید، قال

سألت سعید بن المسیب عن الصید أدركھ وقد أكل : أبي عیاش، قال
 سألت: سألت سلمان الفارسي، فقال: الكلب أو البازي نصفھ، فقال

كلھ وإن لم : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن ذلك، فقال
  )).تدرك إال نصفھ

: أخبرنا محمد، قال]: 3/1615:الرأب[، ]2/283:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن فضیل، عن المجالد : أخبرنا محمد بن عبید، قال

للَّھ إنا قلت یارسول ا: بن سعید، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال



ماعلمتم من الجوارح مكّلبین، إال : ((قوم نصید، فما یحل لنا؟ فقال
  )).أن یخلطھا كالب أخرى فال تأكل حتى تعلم أن كلبك الذي أخذه

: أخبرنا محمد، قال]: 3/1625:الرأب[، ]2/284:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن فضیل، عن زكریا، : أخبرنا محمد بن عبید، قال

سألت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : عدي بن حاتم، قال عن عامر، عن
إن وجدت عنده كلبًا آخر، : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن صید الكلب فقال

فخشیت أن یكون أخذ معھ وقد قتلھ فال تأكل، فإنما ذكرت اسم اللَّھ 
  )).على كلبك، ولم تذكر اسمھ على غیره

أخبرنا : نا محمدأخبر]: 3/1627:الرأب[، ]2/285:العلوم[وفیھا 
أخبرنا محمد بن فضیل، عن مجالد، عن : محمد بن عبید، قال

قلت یا رسول اللَّھ إنا قوم نرمي : عامر، عن عدي بن حاتم، قال
یا رسول اللَّھ : قلت)) إذا سمیت وخرقت فكل مما خرقت: ((فقال

  )).التأكل من المعراض إال ماذكیت: ((فالمعراض، فقال
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: أخبرنا محمد، قال] 3/1628:الرأب[، ]2/285:لومالع[وفیھا 
أخبرنا علي بن ھاشم، عن زكریا، عن : أخبرنا محمد بن عبید، قال

سألت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : عامر، عن عدي بن حاتم، قال
ما أصبت بحده فكلھ، وما : ((َوآلھ وَسلَّم عن صید المعراض، فقال

  )).أصبت بعرضھ فھو وقیذ
: أخبرنا محمد، قال]: 3/1621:الرأب[، ]2/282:العلوم[ا وفیھ

أخبرنا علي بن ھاشم، عن زكریا، عن : أخبرنا محمد بن عبید، قال
سألت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : عامر، عن عدي بن حاتم، قال

ما أمسك ولم یأكل منھ فكلھ، : ((َوآلھ وَسلَّم عن صید الكلب، فقال
  )).فإن أخُذُه ذكاُتُھ

: أخبرنا محمد، قال]: 3/1614:الرأب[، ]2/279:العلوم[وفیھا 
أخبرنا عثمان بن أبي شیبة، عن وكیع، عن زكریا، عن عامر، عن 

َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْیُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللَِّھ {: عدي بن حاتم، في قولھ



:  َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا: قال] 4:المائدة[}َعَلْیِھ
إذا أرسلت كلبك، وسمیت فكل مما أمسك مالم یأكل، وإن جاء مع ((

كلبك كلب غیره، وقد قتل فال تأكل، فإنما ذكرت اسم اللَّھ على 
  )).كلبك، ولم تذكره على غیره
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قال اللَّھ ]: 375ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُھْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّیَِّباُت َوَما { :تبارك وتعالى

َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلِِّبیَن ُتَعلُِّموَنُھنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللَُّھ َفُكُلوا ِممَّا 
ِإنَّ اللََّھ َسِریُع  َأْمَسْكَن َعَلْیُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللَِّھ َعَلْیِھ َواتَُّقوا اللََّھ

ھذه اآلیة نزلت على رسول اللَّھ َصلَّى : قال] المائدة[})4(اْلِحَساِب
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، في أمر زید الخیر الطائي، وعدي بن حاتم، 

یا : وذلك أنھما أتیا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقالوا
حرم المیتة على من أكلھا، وإن لنا كالبًا  رسول اللَّھ إن اللَّھ قد

نصید بھا، فمنھا ما ندرك ذكاة صیده، ومنھا ما الندركھ، فأنزل اللَّھ 
ھذه اآلیة على نبیھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فتالھا علیھم، ثم قال 

إذا سمیت قبل أن ترسل كالبك، : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).الب الصید ؛ فمات في أفواھھا فكلھفأخذت الك

إذا أرسل الكلب المعلم على ]: 375ص 2ج[قال یحیى بن الحسین 
الصید وسمى مرسلھ، فأخذ الكلب الصید، فقتلھ فھو ذكي جائز 

أكلھ، وإن أكل الكلب بعضھ، وأدرك صاحبھ بعضھ، فال بأس بأكل 
َعَلْیھ َوآلھ  ما فضل منھ، وكذلك روي في األثر، عن النبي َصلَّى اهللا

  .وَسلَّم
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أنھ سئل عما قتل : حدَّثني أبي، عن ابیھ]: 376ص 2ج[وفیھا 
ماقتل الكلب المعلم فحالل عندي أكلھ، : الكلب، والصقر، فقال

وذكاة ما أكل الكلب المعلم فھو قتلھ لھ، ویؤكل ماقتل، وإن أكلھ إال 
بین أحد من الناس، إال أقلھ، وال أعلم فیما أجبتك بھ في ھذا اختالفًا 

أنھ كان : شیئًا ذكر فیھ من خالف عن ابن عباس، فإنھ ذكر عنھ
الیؤكل ما أكل الكلب المعلم من صیده، فإنھ إنما أمسك : یقول

الصید، إذا أكلھ عن علي نفسھ العلى مرسلھ، وظننت أن ابن 
 َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن{: عباس، تاول في ذلك قول اللَّھ جل ثناؤه

فكان عند ابن عباس أكلھ لھ غیر إمساك منھ على ] 4:المائدة[}َعَلْیُكْم
مرسلھ، وھو عندي، فقد یمسك بالقتل أكثر اإلمساك، والمذكور 
المشھور أن عدي بن حاتم، وأبا ثعلبة الخشني سأال رسول اللَّھ 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، عن أكل الكلب المعلم یأكل من صیده، 
  .ھما بأكل فضلة الكلبفأمر

وقال أصحاب رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كلھم إال ابن 
عباس وحده من بینھم یؤكل فضل الكلب المعلم، وإن لم یبق من 

  .الصید إال بعضھ من اللحم
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فأعجب ماقیل فیھ من القول إليَّ أنھ : فأما ماقتل الصقر، أو البازي
ولم یقل ] 4:المائدة[}ُمَكلِِّبیَن{: ألن اللَّھ سبحانھ یقوللیس بذكي، 

، والمكلب فھو المغري، وإكالب الكلب، فھو )مصقرین(ماعلمتم 
اإلغراء، والیكون ذلك من المغري من الكالب، إال اشالء وأمرًا، 
والصقر لم یؤمر، وال یشلى ، وال یغرى، فإن كانت حالة الفھود 

فال یحل أكل فضول أكلھا، وإن كانت كحالھا التشلى، وال تؤمر 
تؤمر، وتشلى فتأتمر فھي كالكلب یؤكل ما أفضلت، وذكي ما 

  .قتلت
وبھذا فیما بلغنا كان یقول علي َعَلْیھ السَّالم، وابن عباس، وابن 

لیس الصقور، وال الفھود، وال : عمر، وذكر أن طاووسًا كان یقول



ه أكل ما أكلت من النمور من الجوارح التي أحل اللَّھ جل ثناؤ
  .إن ھذه كلھا كالكالب في صیدھا، وأكلھا: صیدھا ، وقال غیرھم 

إذا : قال یحیى بن الحسین صلوات اهللا علیھ]: 381ص 2ج[وفیھا 
رمیت سھمك عن قوسك، فأصبت، وأدمیت فكل ما قتلت برمیتك 

من بعد اإلدماء، والخرق، فإن لم یدم صیدك ، ومات من وقعة 
فإن ذلك وقیذ، وكذلك المعراض، ال یؤكل ما قتل  سھمك فال تأكلھ ،

بھ إال أن تلحق ذكاتھ، ألنھ لیس یخرق بحدیدة، وال یذكى، وقد بلغنا 
: عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أن عدي بن حاتم قال لھ

ما سمیت علیھ مما : ((یارسول اللَّھ، إنا قوم نرمي الصید، فقال
ال : ((یارسول اللَّھ فالمعراض، فقال: فقال)) رمیت فخرقت فكل

  )).تأكل مما قتل المعراض إال ماذكیت
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ما : قال یحیى بن الحسین صلوات اهللا علیھ]: 381ص 2ج[وفیھا 
صرعت البندق، فلحق ذكاتھ فال بأس بأكلھ، وما قتلت فال یؤكل 

َعَلْیھ َوآلھ ألنھ غیر ذكي، وكذلك بلغنا، عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 
  )).التأكل من صید البندقھ إال ما لحقت ذكاتھ: ((وَسلَّم، أنھ قال

في المجموعة [وفي كتاب النھي لولده المرتضى َعَلْیھ السَّالم 
عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 247الفاخرة ص

  )).ونھى عن األكل مما قتل البندق: ((وَسلَّم
 * ** * * * * * * *  

  فصل في الصید في اللیل
، ]2/274:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: أخبرني جعفر، عن قاسم: أخبرنا محمد ، قال ]: 3/1603:الرأب[
إنما یكره من ذلك : في الصید باللیل في مأمن الصید، ومأواه، قال

صید من صید  أن یطرق، فإن صار إلیھ یعني الصید فال بأس بما
فیھ ؛ ألن اللَّھ سبحانھ وتعالى الشریك لھ، أحل الصید، ولم یوقت 

  .من اللیل والنھار لھ، وقتًا



في صید الوحش والطیر باللیل الیصلح، بلغنا، أن : قال أبو جعفر
النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نھى عن ذلك، وقد تكلم بعض أھل 

  .فرخص فیھ بعضھم، وكرھھ بعضھم العلم في صید السمك باللیل،
الناس على صید السمك باللیل والنھار، ولیس في : قال أبو جعفر

النھي بمنزلة الطیر الوحش، وقد كره بعض الناس، ولیس بھ بأس 
  .أبو جعفر ھو محمد بن منصور المرادي رحمھ اللَّھ. عندي
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البأس ]: 378ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
بالصید لیًال ونھارًا، ألن اللَّھ سبحانھ قد أطلقھ إطالقًا، وأحلھ 

إحالًال، ولم یستثن على عباده في ذلك لیًال، وال نھارًا، وإنما یكره 
من صید اللیل ما طرق في وكره، وأخذ من مأمنھ فذلك الذي 

  .الیجوز لھ أخذه، وال نرى تصیده
لَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ وفي ذلك مایروى، عن رسول اللَّھ َص

  )).الطیر آمنھ بأمان اللَّھ في وكورھا: ((قال
إنما یكره : أنھ سئل عن الصید باللیل، فقال: حدَّثني أبي، عن أبیھ

من ذلك أن تطرق في وكورھا، فأما إن خرج، وطار مصحرًا، فال 
صید، ولم بأس بما صید في اللیل والنھار، ألن اللَّھ عز وجّل أحّل ال

  .یوقت لھ من اللیل، والنھار وقتًا
* * * * * * * * * *  
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  فصل في صید السمك والمیت منھا
، ]2/275:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: أخبرني جعفر، عن قاسم: أخبرنا محمد، قال]: 3/1606:الرأب[
قذف الحیتان عن الطافي من السمك، وعما قذف بھ البحر، وعما 



ھذا كلھ میتھ، فلسنا نحب أكلھ، وقد جاء عن : بعضھ بعضًا، قال
علي َعَلْیھ السَّالم، النھي عن الطافي، وھو المیت من السمك، 

وكذلك كل میت مما أحل اللَّھ عز وجل من بھیمة األنعام، ومن 
  .صید البر، والبحر

: كاة الحیتانذ]: 379ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أخذھا حیة، فأما ماكان منھا طافیًا، أو قذف بھ البحر میتًا، فال خیر 

  .فیھ، وقد جاء النھي عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم، والتحریم لھ
أنھ سئل عن الطافي : حدَّثني أبي، عن أبیھ]: 380ص 2ج[وفیھا 

بعضًا، من الحیتان، وعما قذف بھ البحر، وعما قتل الحیتان بعضھ 
ھذا كلھ میتة، ولسنا نحب أكلھ، وقد جاء، عن علي َعَلْیھ : فقال

النھي عن الطافي، وھو المیت من السمك، وكذلك كل میت : السَّالم
  .من كل ما أحل اللَّھ من بھیمة األنعام، وصید البر، والبحر

الیؤكل : وقال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 12ص 3ج[وفي الجامع الكافي 
ك ما أخذ طافیًا، أو قذف بھ البحر، أو قذف الحیتان بعضھ من السم

بعضًا، وھذا كلھ میت النحب أكلھ، وقد جاء، عن علي صلى اهللا 
أنھ نھى عن الطافي، وھو المیت من السمك، وكذلك كل میت : علیھ

  .مما أحل اللَّھ من بھیمة األنعام، ومن صید البر والبحر
أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : موقال الحسن بن یحیى َعَلْیھ السَّال

  .على كراھة الطافي من السمك: َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
* * * * * * * * * *  
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27  
  ِكَتاُب الذََّبائح

  باب الذبح بالظفر والسن والعظم وغیرھا
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 247ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ذبیحة الظفر، والسن، والعظم، وذبیحة القصبة، إال  أنھ كره: السَّالم
  .ماذكي بحدیدة



أتى إلى رسول : بھذا السند، عنھ َعَلْیھ السَّالم قال]: 250ص[وفیھ 
اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم راع بأرنب مشویة إلى أن قال 

یارسول اللَّھ فإني أرعى غنم أھلي، فتكون العارض أخاف : الراعي
)) ال: ((تفوتني بنفسھا ، ولیست معي مدیة، أفأذبح بسني؟ قال أن
فبعود، : قال)) ال: ((فبعظم، قال: قال)) ال: ((فبظفري ، قال: قال
بالمروة، والحجرین : ((فبم یارسول اللَّھ؟ قال: قال)) ال: ((قال

تضرب أحدھما على األخرى فإن فرى فكل، وإن لم یفر فال 
بتمامھ إن شاء اللَّھ في كتاب األطعمة، الحدیث، وسیأتي ))...تأكل

  .واألشربة
الیجوز الذبح ]: 390ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

بالشظاظ، وال بالظفر، وال بالعظم، وال بأس بالمروة ، والحجر 
الحاد إذا فرى األوداج، وأنھر الدم، وأبان العروق، كما تفعل 

  .بھ، إال أن ال یجد حدیده المدیة، وال ینبغي لھ أن یذبح
أن راعیًا : وكذلك بلغنا، عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أذبح : فقال)) ال: ((یارسول اللَّھ أذبح بعظم، فقال: أتى إلیھ، فقال
أذبح إن خشیت أن تسبقني بنفسھا : فقال)) ال: ((بشظاظ، فقال
، فاذبح بھا، فإن فریت ال، ولكن علیك بالمروة: ((بظفري، فقال

  )).فكل، وإال فال تأكل
أشار أحمد إلى كراھیة الذبح ]: 16ص 3ج[وفي الجامع الكافي 

  .بالسن، والعظم، والقرن، والظفر
* * * * * * * * * *  
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  فصل في ذبیحة الصبي والمرأة واألغلف والفاسق وغیرھم
ید بن علي وسألت، ز]: 247ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

إذا حفظ : عن ذبیحة الغالم، فقال َعَلْیھ السَّالم: َعَلْیھما السَّالم
الصالة وأفرا فال بأس، وسألتھ َعَلْیھ السَّالم، عن ذبیحة المرأة، قال 

  .إذا فرت فال بأس: َعَلْیھ السَّالم



، ]1/396:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
سألت قاسم، عن ذبیحة األغلف، : هللا، قالعبدا]: 2/763:الرأب[

إذا كان على الملة، ومنعھ من اإلختتان علھ، فال بأس : فقال
في ذبیحة األغلف إذا ذبح نسكًا أو غیره، إذا : بذبیحتھ، قال محمد

ترك الختان على اإلستخفاف منھ بالختان، ال لسنة رسول اللَّھ َصلَّى 
فقد جاء األثر، عن علي، وعن  اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ومستطیع

أنھ كره ذبیحتھ، وقد رخص في ذلك جماعة من العلماء ، : غیره
: فإن تقرز منھا رجل، لما روي فتصدق بھا فال بأس بذلك، قال

ولكن إن ترك الختان على اإلستخفاف بسنة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 
  .م بقدر مایراهَعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لم نرى أكل ذبیحتھ، ویعاقبھ اإلما

والمراد بعبداهللا، عبداهللا بن منصور القومسي الراوي، عن القاسم 
  .بن إبراھیم َعَلْیھ السَّالم
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ال بأس بذبیحة المرأة، ]: 389ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم 
إذا كانت برة مسلمة، وعرفت الذبح، وأقامت حدوده، وفرت 

، والمنھاج، وكذلك الصبي فال بأس األوداج، واستقبلت بھ القبلة
بذبیحتة، إذا فھم الذبح، وأطاقھ، وفرى األوداج، وأنھرھا، وعرف 

ما حدھا، وقطعھا ، وال بأس بذبیحة الجنب، والحائض في حال 
نجاستھما، النھما ملیان مسلمان، ولیس یضیق علیھما في حال 

وتسبیحھ نجاستھما إال الصالة، وقراءة القرآن، فأما ذكر اللَّھ ، 
وإعظامھ وتمجیده فھو واجب علیھما، وعلى غیرھما في تلك 

الحالة، وغیر تلك الحال من حالھما، والذبیحة، فإنما یطیبھا الملة، 
والتسمیة، ولو ضاق علیھما ذكر اللَّھ في حال ذبحھما، لضاق 

علیھما في غیره، من أوقاتھما، وذكر اللَّھ فال یضیق على عباده، 
ھما في حال طھرھما، وجنابتھما فلذلك طابت والملة فالزمة ل

  .ذبیحتھما
البأس : أنھ سئل عن ذبیحة المرأة فقال: حدَّثني أبي، عن أبیھ



بذبیحتھا، إذا كانت من أھل الملة، وكانت عارفة بمكان الذبح، 
البأس بھا إذا عرف : والتذكیة، وسئل عن ذبیحة الصبي، فقال

البأس : جنب، والحائض فقالالذبح، وكان مسلمًا وسئل عن ذبیحة ال
  .بذلك

  .في ذبیحة األخرس، والعبد اآلبق، واألغلف]: 390ص 2ج[وفیھا 
البأس بكل ]: 390ص 2ج[قال یحیى بن الحسین صلى اهللا علیھ 

ماذبح ھؤالء المسمون إذا كانوا من أھل الملة ، وكانوا بالذبح 
اللَّھ  عارفین، وكان األغلف تاركًا لإلختان لعلھ تقوم لھ بھا عند

  .حجة، ومن جازت مناكحتھ جازت ذبیحتھ
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أنھ سئل عن ذبیحة األغلف، والعبد اآلبق، : حدَّثني أبي، عن أبیھ
البأس بذبیحتھم، إذا صحت الملة لھم، وكانوا من : واألخرس، فقال

  .أھلھا
قال أحمد بن عیسى َعَلْیھ ]: 15ص 3ج[وفي الجامع الكافي 

  .بي الذبح، وعقل الصالة فذبیحتھ جائزةإذا أطاق الص: السَّالم
قال زید بن علي، وأحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم، : وقال محمد

إذا كان الصبي یعقل الصالة، فسمى وأرسل كلبھ، : وغیره من أھلھ
  .أو صقره، أو بازه فما صادت فھو ذكي

فیما روى عبداهللا بن الحسین، عن محمد بن جعفر، : وقال القاسم
بأس بذبیحتھ الصبي والمرأة، إذا كانا من أھل الملة، وكانا وال: عنھ

  .عارفین لمكان الذبح، والتذكیة
البأس : فیما روى ابن صباح عنھ، وھو قول محمد: وقال الحسن

بذبیحة الصبي والمرأة، والعبد واألمة ، إذا عرفوا مواضع الذكاة ، 
قول وأطاقوا الذبح وقطعوا الحلقوم، وأفروا األودواج، وعلى 

إن صید الصبیان، والنساء، إذا كانوا یعقلون : الحسن، ومحمد
  .كصید الرجال

وال تؤكل ذبیحة مجنون، وال سكران، وال صبي، إذا : قال محمد



كانوا الیعقلون الذبح سموا، أو لم یسموا، وال بأس بذبیحة الجنب، 
  .والحائض

البأس بذبیحة األخرس إذا كان : قال محمد]: 15ص 3ج[وفیھ 
مًا، وتكره ذبیحتھ، إذا كان على غیر اإلسالم، وھذه المسئلة، مسل

عرضھا محمد على، أحمد بن عیسى، فأعجبھ الجواب فیھا، وكذلك 
  .فیما روى عبداهللا، عن محمد، عن جعفر، عنھ: قال القاسم

عبداهللا بن الحسین بن علي، وھو الرواي عن : المراد بعبداهللا ھنا
ر یروي عن جعفر بن محمد محمد بن منصور، ومحمد بن منصو

  .النیروسي، وجعفر یروي عن القاسم بن إبراھیم َعَلْیھ السَّالم
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قال القاسم فیما روى، عبداهللا بن ]: 15ص 2ج[وفیھ أیضًا 
وال بأس بذبیحة األغلف، : الحسین، عن محمد، عن جعفر، عنھ

والعبد اآلبق، إذا كانا من أھل الملة عارفین، وكل من جازت 
  .مناكحتھ جازت ذبیحتھ

فیما روى ابن صباح عنھ، ]: 15ص 6ج[قال الحسن َعَلْیھ السَّالم 
وال بأس بذبیحة أھل الملة من أھل اإلسالم، وإذا : وھو قول محمد

  .اختلفت أھواؤھم، ومذاھبھم
إذا ترك األغلف، اإلختتان على جھة اإلستخفاف بسنة : قال محمد

َوآلھ وَسلَّم لم نر أكل ذبیحتھ ، ویعاقبھ  رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ
اإلمام على قدر مایرى، وإن ترك االختتان على االستخفاف منھ 

باالختتان، البسنة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وھو 
یستطیع اإلختتان، فقد جاء األثر عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ كره 

جماعة من العلماء، فإن تقرز منھا أكل ذبیحتھ، وقد رخّص فیھا 
  .متقرز، فتصدق فال بأس بذلك

* * * * * * * * * *  
  فصل في ذبائح الیھود والنصارى

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 247ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 



ذبیحة المسلمین لكم حالل، إذا ذكروا اسم اللَّھ تعالى، : (السَّالم، قال
والنصارى لكم حالل، إذا ذكروا اسم اللَّھ تعالى، وال وذبائح الیھود، 

تأكلوا ذبائح المجوس، وال نصارى العرب، فإنھم لیسوا بأھل 
  ).كتاب
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، ]1/395:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
سألت قاسم، عن ذبیحة الیھودي، : عبداهللا، قال]: 2/761:الرأب[

طعام : كر عن زید بن علي، أنھ كان یقولیذ: والنصراني، فقال
أھل الكتاب الذي یحل ھو الحبوب، فأما الذبائح فال ؛ ألنھم ینكرون 

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وما جاء بھ من اآلیات عن 
  .اللَّھ فھم بذلك مشركون باهللا

قال أحمد بن عیسى، والحسن ]: 16ص 6ج[وفي الجامع الكافي 
ال بأس : في روایة ابن صباح عنھ، وھو قول محمد: َلْیھما السَّالمَع

  .بذبائح الیھود والنصارى، إذا سموا على الذبیحة
  .وتؤكل أیضًا ذبائحھم، وإن لم یسمع تسمیتھم: قال محمد

وال تؤكل ذبائح المجوس سموا أم لم : قال أحمد، والحسن، ومحمد
ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ الیختلف آل رسول اللَّ: یسموا، قال محمد

أبي جعفر () وَسلَّم في حق حكم من اللَّھ عز وجل ، وذكر اختالف
  .، وزید بن علي َعَلْیھما السَّالم، في نكاح أھل الكتاب، وذبائحھم

  .ھو حرام: ھو حالل، وقال زید: قال أبو جعفر
ْیھ فلم یحرمھ زید بن علي َعَل: قال أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم

السَّالم، على أن تحریمھ حكم من اللَّھ، ولو كان ذلك كذلك لبري 
ممن خالفھ، وبري كل واحد منھما من صاحبھ، ولكنھ حرمھ من 

جھة النظر، وعلى أنھ عنده كذلك، وقد روي عن زید بن علي 
  .أنھ أھدى إلیھ یھودي، فأكل من ھدیتھ: َعَلْیھما السَّالم

)1/811(  



  

: وسئل عن ذبیحة الیھود والنصارى، فقال: ھ السَّالموقال القاسم َعَلْی
طعام أھل الكتاب : یذكر عن زید بن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقول

الذي یحل لنا، إنما ھو الحبوب، أما الذبائح فال، ألنھم ینكرون 
رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وما جاء بھ من اآلیات عن 

  .انھ، فھم بذلك مشركون باهللا عز وجلاللَّھ سبح
فأما النسك، واألضحیة، فال یذبحھا یھودي، وال : قال محمد

نصراني، الیذبحھا إال مسلم، روي ذلك عن، علي صلوات اهللا 
علیھ، وغیره من أصحاب النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وقال 

ھ فال تأكل، وإذا إذا سمعت النصراني یذبح لغیر اللَّ: (في قول علي
  ).لم تسمع فكل، فقد أحل اللَّھ ذبائحھم

ھذا مالم یكن نسكًا، وال أضحیة واجبة، وقد نھى علي : قال محمد
صلى اهللا علیھ، وابن عباس، عن نكاح أھل الحرب في دیارھم، 

  .من أجل النسل المن أجل التحریم: قال
  .فجائز ذبائحھم وصیدھم على ھذا: قال محمد

* * * * * * * * * *  
  فصل في الذبیحة یبین رأسھا وفي ذكاة الجنین

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 249ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
في رجل ذبح شاة أو طائرًا أو نحو ذلك، فأبان رأسھ، فال : السَّالم

  ().بأس بذلك تلك ذكاة شرعیة
: أجنة األنعام بھذا السند عنھ َعَلْیھ السَّالم قال في]: 248ص[وفیھ 

  ).ذكاتھّن ذكات أمھاتھّن إذا أشعرن(
قال القاسم فیما روى عبداهللا، ]: 18ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

ومن ذبح طائرًا أو شاة، فأبان الرأس : عن محمد، عن جعفر، عنھ
  .فال بأس بأكلھ

)1/812(  

  



قد ذكر في ]: 391ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أن ذكاة الجنین ذكاة أمھ، ولیس یصح ذلك عندنا، وال نقف  الخبر

علیھ في قیاسنا ألن الذكاة التجب، والتصح إال لما ذكي، وقدر على 
تذكیتھ خارجًا من بطن أمھ ؛ ألنھ الیكون ذكاة واحد ذكاة اثنین، 

كما التكون نفس واحدة نفس اثنین، وقد یمكن أن یموت في بطنھا 
د ذبحھا، وقد یحیا في بطنھا، ویستخرج قبل ذبحھا كما یموت عن

حیًا بعد موتھا موجود ذلك في األنعام، وفي غیر ذلك من نساء 
األنام، وال تعمل التذكیة بما في بطون األنعام إال من بعد خروجھ 
حیًا، وتذكیتھ كما كانت تذكیة أمھ فبخروجھ حیًا، وبذبحھ ینتطمھ 

اللھ ینتضمھ األحكام في اسم ذكاتھ كما یخرج ولد المرأة حیًا باستھ
المورایث، والصالة، ولیس كل ما روي كان حقًا، وال ماروي فیھ 

  .عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صدقًا
أنھ سئل عن الحدیث الذي روي أن ذكاة : حدَّثني أبي، عن أبیھ

ھا الجنین یذكى إذا كان حیا مع أمھ ألن حیات: الجنین ذكاة أمھ، فقال
غیر حیاتھ، وموتھا غیر موتھ، وقد یمكن أن یموت في بطنھا، وقد 

  .حرم اللَّھ المیتة صغیرھا، وكبیرھا
ومن ذبح ]: 392ص 2ج[قال یحیى بن الحسین رضي اهللا عنھ 

ذبیحة، فأبان رأسھا فال بأس بأكلھا، وقد كان یقال تلك الذكاة 
  .الوحیة كذلك كان یقول جدي رحمة اهللا علیھ

أیضًا وقال القاسم فیما روى ]: 19ص 2ج[مع الكافي وفي الجا
في الحدیث الذي : عبداهللا بن الحسین، عن محمد عن جعفر، عنھ

یذكى إذا كان حیًا مع أمھ، : الجنین: قال) ذكاة الجنین ذكاة أمھ(جاء 
ألن حیاتھا غیر حیاتھ، وموتھا غیر موتھ، وقد یمكن أن یموت في 

  .صغیرھا، وكبیرھا بطنھا، وقد حرم اللَّھ المیتة
* * * * * * * * * *  
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  فصل في البقرة تندُّ والبعیر
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 248ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

البأس : (في بقرة أو ناقة ندت، فضربت بالسالح، قال: السَّالم
  ).بلحمھا

من البھیمة یدًا  مابان: (عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 249ص[وبھ فیھ 
  ).أو رجًال أو إلیة وھي حیة لم تؤكل ألن ذلك میتة

إذا أدركت ذكاتھا وھي تطرف : (عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال: وبھ فیھ
  ).فقد أدركت() بعینھا، أو تركض برجلھا، أو تحرك ذنبھا

سألت زید بن علي َعَلْیھما السَّالم عن البعیر یتردى في البئر فال 
ره، فیطعن في دبره، أو في خاصرتھ، قال َعَلْیھ یقدر على منح

  ).البأس بأكلھ: (السَّالم
ولو أن بعیرًا، ]: 392ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

أو بقرة سقطا في بئر فلم یقدر على إخراجھما حیین لوجب على 
أصحابھما أن یطلبوا منحر البعیر، أو مذبح البقرة حتى ینحروه، أو 

حوھا، فإن لم یقدروا على ذلك منھما طعنوھما حیث ما أمكن یذب
  .الطعن، وسموا، وأخرجوھما آرابًا فأكلوا

قال الحسن فیما روى ابن صباح ]: 18ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
وإذا عصت بھیمة أو شردت، فلم یقدر على : عنھ، وھو قول محمد

ل ذلك تذكیتھا إال بأن یضربھا بسیف في غیر موضع التذكیة ففع
  .أكلھا وھي ذكیة() جائز

)1/814(  

  

* * * * * * * * * *  
  باب في األضاحي وما یجزي منھا

قال أحمد، والقاسم، والحسن، ]: 20ص 2ج[وفي الجامع الكافي 
إن األضحیة سنة من رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : ومحمد

وعن ولده  على الغني دون الفقیر، ویضحي الغني عن نفسھ،
  .األصاغر



عن آبائھ، عن علي ]: 243ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
في األضحیة سلیمة العینین، واألذنین، : َعَلْیھم السَّالم أنھ قال

  .والقوام الشرقاء، وال خرقاء، وال مقابلھ، وال مدابره
ن، أمرنا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن نستشرف العی
واألذن الثني من المعز، والجذع من الضأن إذا كان سمینًا 

الخرقاء، والجدعاء، وال ھرمة، وال ذات عوار، فإذا أصابھا شيء 
  .بعدما تشتریھا، فبلغت المنحر فال بأس

فسر لنا زید بن علي َعَلْیھما السَّالم : قال أبو خالد رحمھ اللَّھ
ما قطع من جانب : ماقطع طرف من أذنھا، والمدابرة: المقابلة

  .المثقوبة األذن: الموسومة، والخرقاء: األذن، والشرقاء
لما قضى رسول اللَّھ : (عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 251ص[وبھ فیھ 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صالة یوم النحر تلقاه رجل من األنصار 
: قال)) ذاك؟وما : ((یارسول اللَّھ أكرمني الیوم بنفسك، فقال: فقال

إني أمرت بنسكي قبل أن أخرج أن یذبح، فأحببت أن أبدأ بك 
فشاتك : ((یارسول اللَّھ، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

: یارسول اللَّھ إن عندي عناقًا لي جذعة، قال: قال)) شاة لحم
  ))).اذبحھا، وال رخصة ألحد فیھا بعدك((

)1/815(  

  

: وقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 252ص[قال 
  )).الجذع من الضأن إذا كان سمینًا سلیمًا، والثني من المعز((

، ]1/394:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن : و أخبرنا محمد]: 2/758:الرأب[

بائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آ
في األضحیة صحیحة العینین، واألذنین، والقوائم، الثني من : (قال

المعز، والجذع من الضأن إذا كان سمینًا الجربا، وال جدعا، وال 
ھرمة، فإذا أصابھا شيء بعدما اشتریتھا، فبلغت المنحر فال بأس 

  ).بھا



أن علیًا : فر، عن أبیھحدَّثني أبو ضمرة، عن جع: أبو الطاھر قال
یجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن : (كان یقول

  ).الجذع
الیجزي من ]: 392ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

األضحیة عوراء، وال عمیاء، وال جدعاء، وال مستأصلة القرن 
ال الثني، كسرا، والیجزي من اإلبل، وال من البقر، وال من المعز إ

ویجزي من الضأن الجذع، وخیر األضحیة أسمنھا، والخصیان 
منھا فقد یجوز، وھي سمانھا، وخیارھا، وقد روي عن رسول اللَّھ 

  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ ضحى بخصي موجو
أنھ سئل عن المشقوقة األذن، والمثقوبة، : حدَّثني أبي، عن أبیھ

كل منقوصة بعور أو جدع، : یة، فقالومكسورة القرن في األضح
فال یضحي بھا إال أن الیوجد في البلد غیرھا، وال بأس بالخصي، 

ألنھ أسمن لھ، وقد روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ 
  .ضحى بخصي موجو

)1/816(  

  

بلغنا عن زید بن علي، عن : قال َعَلْیھ السَّالم]: 392ص 2ج[وفیھا 
صعد رسول : (عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قالآبائھ، 

اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم المنبر یوم األضحى، فحمد اللَّھ وأثنى 
أیھا الناس من كانت عنده سعة فلیعظم شعائر اللَّھ، : ((علیھ، ثم قال

، فتلقاه ثم نزل)) ومن لم یكن عنده فإن اللَّھ الیكلف نفسًا إال وسعھا
یارسول اللَّھ إني ذبحت أضحیتي قبل أن : رجل من األنصار، فقال

أخرج، وأمرتھم أن یصنعوھا لعلك أن تكرمني بنفسك الیوم، فقال 
شاتك شاة لحم، فإن كان عندك غیرھا : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

ضح بھا، : ((ماعندي إال عناق لي جذعة، فقال: فقال)) فضح بھا
ما كان من الضأن جذعًا (): (ثم قال)) أنھا التحل ألحد بعدك أما

  ).سمینًا فال بأس أن یضحى بھ، وما كان من المعز فال یصلح
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، ]1/396:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
معي مسائل : قلت ألحمد بن عیسى: قال محمد]: 2/764:الرأب[

ھذه المسائل : فنظر فیھا، فقال. ھات: أحب أن أعرضھا علیك، فقال
إن كنت ترویھا عن أبي جعفر، وكان لھا عندك إسناد سمعتھا منك، 

ماتقول في : قد سأل، وقد أجیب، قلت: لست أرویھا، قال: قلت
جائز یذكر ذلك عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : الخصي یضحى بھ؟ قال

. كذلك: كذلك سواء ، قالالشاء، واإلبل ، والبقر : َوآلھ وَسلَّم، قلت
: تنحر البدنة عن واحد، وعن اثنین، أو ثالثة إلى سبعة؟ قال: قلت

سواء : ال، قلت: فتنحر البدنة عن أكثر من سبعة؟ قال: نعم، قلت
: سواء، قلت: كان السبعة من أھل بیت، أو غرباء متفرقین؟ قال

: وكذلك بمنى تنحر البدنة عن سبعة قارنین، أو متمتعین؟ قال
: وكذلك البقرة أیضًا تذبح أو تنحر عن سبعة؟ قال: كذلك، قلت
ما أحب أن یذبح عن : یذبح الكبش عن جماعة؟ قال: كذلك، قلت

أي شيء تفسیر ما روي الیضحي بالعضبا؟ : أكثر من واحد ، قلت
وال یضحى بعوراء، : العضبا المكسورة القرن من أصلھ، قلت: قال

جفاء، وھي المھزولة البین وال بثوال، وھي المجنونة، وال ع
ھزالھا، وال بجدعا، وھي المقطوعة اإلذن، ویضحي بالعرجاء إذا 

یضحي بالشاة قطع الذئب إلیتھا، : كانت تمشي تبلغ المذبح، قلت
  .غیرھا خیر منھا: قال

* * * * * * * * * *  
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  فصل في أیام الذبح
، عن علي َعَلْیھم عن آبائھ]: 243ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یوم العاشر من ذي الحجة، ویومان : أیام النحر ثالثة : (السَّالم، قال



بعده في أیھا ذبحت أجزاك، وأشھر الحج ، وھي قول اللَّھ عز 
شوال، وذو القعدة، ] 197:البقرة[}اْلَحجُّ َأْشُھٌر َمْعُلوَماٌت{: وجل

 أیام العشر،: وعشر من ذي الحجة، واألیام المعلومات
ھي أیام التشریق، فمن تعجل في یومین فنفر بعد یوم : والمعدودات

  ).النحر بیومین فال إثم علیھ، ومن تأخر فال إثم علیھ
قال القاسم فیما روى داوود ]: 21ص 2ج[قال في الجامع الكافي 
فیما حدَّثنا زید، عن زید، عن أحمد، عنھ، : عنھ، وھو قول الحسن

یام األضحى بمنى، وفي األمصار وأ: وھو قول محمد في المسائل
  .ثالثة أیام یوم النحر، ویومان بعده

وال یضحي في : ھذا أكثر ما یقدر فیھ، وقال الحسن: قال القاسم
  .الیوم الرابع

وكل من رأیت من آل رسول اللَّھ : قال محمد]: 21ص 6ج[وفیھ 
ع َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كانوا الیضحون یوم النحر حتى تطل

  .الشمس، وھو عندھم وقت لھا
* * * * * * * * * *  
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  فصل في الدعاء عند الذبح
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 242ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

وجھت وجھي : (أنھ كان إذا ذبح نسكھ استقبل القبلة ثم قال: السَّالم
ا من المشركین، للذي فطر السماوات واألرض حنیفًا مسلمًا، وما أن

إن صالتي، ونسكي، ومحیاي، ومماتي هللا رب العالمین، الشریك 
لھ، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمین بسم اللَّھ واهللا أكبر، اللھم منك 

وكان یكره ان ینخعھا حتى تموت، ) وإلیك، اللھم تقبل من علي
أمالي وفي .وكان َعَلْیھ السَّالم یطعم ثلثًا، ویأكل ثلثًا، ویدخر ثلثًا

و ]: 2/757:الرأب[، ]1/393:العلوم[أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي : أخبرنا محمد، قال

أنھ كان إذا ذبح : خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم



وجھت وجھي للذي فطر السموات : (نسكھ استقبل القبلة، ثم قال
لم الغیب والشھادة حنیفًا مسلمًا، وما أنا من المشركین، واألرض عا

إن صالتي، ونسكي، ومحیاي، ومماتي هللا رب العالمین، الشریك 
لھ، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمین، اللھم منك، ولك، بسم اللَّھ 

وكان یكره أن ینخعھا حتى تموت، ) وباهللا، اللھم تقبل من علي
  .، ویدخر ثلثًاوكان یطعم ثلثًا، ویأكل ثلثًا

یدخر ثلثًا في النسك، وفي غیره، ولكن أحب إلینا أن : قال محمد
  .الیخرج من منى من النسك شیئًا، فإن فعل فلیس یضیق علیھ

  .یقول ھذا الكالم، وھو قائم قبل أن یضجعھا: قال محمد
* * * * * * * * * *  
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  فصل في ادخار لحوم األضاحي والنھي عن بیع جلودھا
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 245ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن لحوم : (السَّالم، قال
األضاحي أن ندخرھا فوق ثالثة أیام، ونھى أن ینبذ في الدبا، 

كان فلما : والنقیر، والمزفت، والحنتم، ونھانا عن زیارة القبور، قال
یاأیھا الناس إني كنت نھیتكم عن لحوم : ((من بعد ذلك قال

األضاحي أن تدخروھا فوق ثالثة أیام، وذلك لفاقة المسلمین 
لتواسوا بینكم، فقد وسع اللَّھ علیكم فكلوا، وأطعموا ، وادخروا ، 

ونھیتكم أن تنبذوا في الدباء، والنقیر، والمزفت، والحنتم فإن االناء 
 یحرمھ ، ولكن إیاي وكل مسكر ، ونھیتكم عن الیحل شیئًا وال

زیارة القبور، وذلك أن المشركین كانوا یأتونھا فیعكفون عندھا 
وینحرون عندھا، ویقولون ھجرًا من القول فال تفعلوا كفعلھم، وال 

  ).بأس بإتیانھا، فإن في إتیانھا عظة مالم تقولوا ھجرًا
: علي َعَلْیھما السَّالمفسر لنا زید بن : قال أبو خالد رحمھ اللَّھ

ھو نقیر النخل، والمزفت المقیر، والحنتم : القرب، والنقیر: الدباء
  .البراني



التبیعوا : (بھذا السند عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 245ص[وفیھ 
  ).لحوم أضاحیكم، وال جلودھا، وكلوا منھا، وأطعموا وتمتعوا

لَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أمرني رسول ال: وقال علي َعَلْیھ السَّالم
حین بعث معي بالھدي أن أتصدق بجلودھا، وأجلتھا، وخطمھا، وال 

  .أعطي الجازر من جلودھا شیئًا
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وال بأس بأن ]: 393ص 2ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
یخرج صاحبھا من لحمھا كما شاء، ویحبس كماشاء ، وكذلك روي 

أنھ كان نھى أن تحبس : رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن
إني كنت نھیتكم عن : ((لحوم األضاحي فوق ثالث، ثم قال بعد ذلك

فوسع )) حبس لحوم األضاحي فوق ثالث ، فاحبسوھا ما بدا لكم
لھم ماكان ضیق علیھم، فلیس فیھ حد محدود، والجزور یجزي عن 

الواحد، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثالثة، عشرة من أھل البیت 
  .وأن تكون عن واحد أحب إلي

أنھ سئل عن لحوم األضاحي كم یجوز أن : حدَّثني أبي، عن أبیھ
ماشاء صاحبھا لیس في ذلك حد محدود، وسئل عن : تحبس؟ فقال

تجزي البدنة عن : البدنة، والبقرة والشاة عن كم تجزي؟ فقال
، والشاة عن ثالثة، وكان یقول في الرجل عشرة، والبقرة عن سبعة

تؤكل ذبیحتھ ؛ النیة، والملة : المسلم ینسى التسمیة عند الذبح، فقال
  .تكفیھ من التسمیة

یرید رضي اهللا عنھ إذا ]: 394ص 2ج[قال یحیى بن الحسین 
  .تركھا ناسیًا أكلت، وإن تركھا متعمدًا فال تؤكل ذبیحتھ، وال كرامة

قال محمد بن سلیمان ]: 118ص[الم في المنتخب وقال َعَلْیھ السَّ
فھل یقدد الرجل من لحم أضحیتھ؟ قال : الكوفي رضي اهللا عنھ قلت

قد روي أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان قد نھى أن : 
كنت : ((الیحبس لحم األضحیة فوق ثالث، ثم أطلق بعد ذلك، فقال

وق ثالث، فاحبسوا ما بدا لكم، نھیتكم أال تحبسوا لحم األضحیة ف



فوسع لھم ماكان ضیق علیھم، وھذا قولنا أن یحبس الرجل لحم 
  .أضحیتھ ما شاء
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قال القاسم فیما روى عبداهللا بن ]: 22ص 6ج[وفي الجامع الكافي 
ویجوز أن یحبس المضحي : الحسین، عن محمد، عن جعفر، عنھ

دود ؛ ألنھ ذكر عن لحم األضاحي ما شاء لیس لحبسھا وقت مح
أنھ كان نھى عن أن تحبس لحوم : النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

إني كنت نھیتكم عن حبس : ((األضاحي فوق ثالث، ثم قال بعد ذلك
فوسع لھم ما كان )) لحوم األضاحي فوق ثالث، فاحبسوا مابدا لكم

  .ضیق علیھم
* * * * * * * * * *  
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  یقة عن المولودباب في العق
عن آبائھ َعَلْیھم ]: 466[في صحیفة علي بن موسى َعَلْیھ السَّالم 

السَّالم، عن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم ، 
قبلت جدتك فاطمة بالحسن : حدثتني أسماء بنت عمیس، قالت: قال

لَّى اهللا َعَلْیھ والحسین َعَلْیھما السَّالم ، فلما ولد الحسن جاء النبي َص
فدفعتھ إلیھ في خرقة )) یا أسماء ھاتي ابني: ((َوآلھ وَسلَّم، فقال

یا : ((صفرا، فرمى بھا النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، فقال 
فلفتھ في )) أسماء ألم أعھد إلیك أن التلفي المولود في خرقة صفراء

منى، وأقام في أذنھ خرقة بیضاء، فدفعتھ إلیھ، فأذن في أذنھ الی
بأي شيء سمیت : ((الیسرى، ثم قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لعلي

ماكنت ألسبقك باسمھ یارسول اللَّھ، : (قال علي)) ابني ھذا یاعلي؟
: فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم) وقد كنت أحب أن أسمیھ حربًا



ط جبریل َعَلْیھ السَّالم، ثم ھب)) إني الأسبق باسمھ ربي عز وجل((
علي منك : یامحمد العلي األعلى یقرئك السالم ، ویقول لك: فقال 

بمنزلة ھارون من موسى، والنبي بعدك، فسم ابنك ھذا بابن 
وما اسم ابن ھارون : ((ھارون، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

لساني : ((َوآلھ وَسلَّم َشبَّر، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ: فقال )) یاجبریل؟
فسماه الحسن، فلما كان : َسمِّھ الحسن، فقالت أسماء: فقال)) عربي

یوم سابعھ عق عنھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بكبشین أملحین، 
فأعطى القابلة فخذ كبش، وحلق رأسھ، وتصدق بوزن الشعر ورقًا، 

)) دم فعل الجاھلیةیا أسماء ال: ((وطلى رأسھ بالخلوق، ثم قال
  فلماء كان بعد حول من مولد: فقالت أسماء
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الحسن َعَلْیھ السَّالم، ولد الحسین فجاء النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
فدفعتھ إلیھ في خرقة بیضاء، )) یاأسماء ھلمي ابني: ((وَسلَّم، فقال

جره فأذن في أذنھ الیمنى، وأقام في أذنھ الیسرى، ووضعھ في ح
فداك أبي وأمي رحمھ اهللا بكاؤك؟ فقال َصلَّى : فبكى، فقالت أسماء
إنھ ولد الساعة، فقال : قلت)) من ابني ھذا: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

تقتلھ الفئة الباغیة من بعدي ال أنالھم : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
یا أسماء : ((آلھ وَسلَّمثم قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو)) اللَّھ شفاعتي

ثم قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ )) التخبري فاطمة فإنھا حدیثة عھد بوالدة
قال )) بأي شيء سمیت ابنك ھذا: ((َوآلھ وَسلَّم لعلي َعَلْیھ السَّالم

ماكنت ألسبقك باسمھ یارسول اللَّھ، وقد كنت أحّب : (َعَلْیھ السَّالم
ماكنت ألسبق : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فقال َصلَّى اهللا) أن أسمّیھ حربًا

یا محمد : فأتاه جبریل َعَلْیھ السَّالم، فقال)) باسمھ ربي عز وجل
الجبار یقرئك السالم، ویقول لك سمھ باسم ابن ھارون، فقال َصلَّى 

شبیر، فقال : فقال)) وما اسم ولد ھارون: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
سمھ الحسین، : فقال)) لساني عربي: ((وَسلَّمَصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

فسماه، ثم عق عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یوم السابع بكبشین 



أملحین، وحلق رأسھ، وتصدق بوزن شعره ورقًا، وطلى رأسھ 
  .وأعطى القابلة فخذ كبش)) الدم فعل الجاھلیة: ((بالخلوق، وقال
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العقیقة سنة ]: 395ص 2ج[الم في األحكام وقال الھادي َعَلْیھ السَّ
عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وھي شاة تذبح عن 
الصبي یوم سابعھ، ثم تطبخ، فیأكل منھا أھلھا، ویطعمون من 

شاءوا ، ویتصدقون منھا ، ویستحب لھم أن یحلقوا رأسھ، 
ر عن رسول اللَّھ ویتصدقوا بوزن شعره عقیانًا، أو ورقًا، وقد ذك

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ عق عن الحسن والحسین َعَلْیھما 
السَّالم، وتصدق، وأكل، وأطعم من عقایقھما، وھذه سنة المسلمین 

  .الینبغي أن یتركھا منھم إال من الیجدھا
أنھ سئل في العقیقة عن الغالم والجاریة؟ : حدَّثني أبي، عن أبیھ

  .ن المولود بعقیقة ما كان غالمًا أو جاریةیعق ع: فقال
وكذلك جاء عن رسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ویستحب أن 

یتصدق بوزن شعر المولود فضة أو ذھبًا ، وكذلك ذكر عن فاطمة 
ابنة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھا كانت تفعل ذلك 

اة شاة، ویعق یوم السابع، وإنما سمیت والغالم والجاریة ففیھما ش
عقیقة بحلق رأس المولود یوم السابع ؛ فسمیت الذبیحة عن المولود 

  .بذلك، وإنما ھو حلق الرأس
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]: 228ص 6ج[وقال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 
والعقیقة سنة، وال ینبغي تركھا لمن وجدھا، وھي شاة تذبح عن 

أو الصبیة یوم سابعھما، ثم تطبخ، فیأكل منھا أھلھا،  الصبي
ویطعمون البعض، ویتصدقون بالبعض، وال أحفظ خالفًا في أنھا 



إنھا : إنھا سنة، ومنھم من قال: تستحب إال أن من العلماء من قال 
تطوع، واألصل فیھا ماروي عن زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، 

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
وما : قیل)) كل مولود مرتھن بعقیقتھ فكھ أبواه أو تركاه: ((وَسلَّم

إذا كان یوم السابع تذبح كبشًا تقطع أعضاؤه، ثم : ((العقیقة؟ قال
تطبخ فأھد، وتصدق منھ، وكل، وتحلق شعره، فتصدق بوزنھ ذھبًا 

  )).أو فضة یوم السابع
أخبرنا أبو الحسین ]: 247ص[أبي طالب َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي 

أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي : علي بن إسماعیل الفقیھ، قال
أخبرنا محمد بن منصور، عن عباد بن : رضي اهللا عنھ، قال

یعقوب، عن موسى بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن 
: لَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول ال: جده َعَلْیھم السَّالم، قال 

  )).كل مولود مرتھن بعقیقتھ((
العقیقة : قال الحسن ومحمد]: 202ص 6ج[وفي الجامع الكافي 

سنة من رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وھو أن یذبح عن 
  .المولود یوم السابع

وم أربعة عشر، أو فإن لم تتیسر العقیقة یوم السابع، فی: قال محمد
  .یوم إحدى وعشرین كل ذلك سنة
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والیجوز أن یلطخ رأس الصبي من دم عقیقتھ، فقد : قال الحسن
ھذا فعل : (نھى أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ عن ذلك، وقال

  ).المشركین، ولكن إن لطخ رأسھ بخلوق، أو زعفران فال بأس بھ
ید، عن زید، عن أحمد، عنھ، وھو فیما حدَّثنا ز: وقال الحسن أیضًا

وجائز ألبوي المولود أن یأكال من عقیقة ولدھما، : قول محمد
  .ویطعما

ویحلق رأس المولود في الیوم السابع، ویتصدق : قال الحسن
بوزنھ، فإن لم یحلق یوم السابع، فجائز أن یحلق إلسبوعین، 



  .ویتصدق بوزن شعره
ى في نسخة على محمد وقرأت في كتاب أحمد بن عیس: قال الحسن

یعق عن المولود یوم السابع : بن منصور، عن جعفر، عن قاسم
بعقیقة إن كان غالمًا أو جاریة، كذلك جاء عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
َوآلھ وَسلَّم، ویستحب أن یتصدق بوزن شعر المولود فضة، وكذلك 

لَّم، والغالم ذكر عن فاطمة بنت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَس
والجاریة فیھا سواء شاة شاة، وإنما سمیت عقیقة لحلق رأس 

المولود یوم السابع، فسمیت الذبیحة عن المولود كذلك، وإنما ھو 
  .حلق الرأس

وإنما جعلت في العقیقة عن الذكر شاتین فاطمة َعَلْیھا : قال محمد
ي السَّالم، عقت عن الحسن والحسین شاة شاة ، وعّق عنھما عل

َعَلْیھ السَّالم شاة شاة ، فمن ھذه الجھة قالوا شاتین الأنھما أوجبا 
  .ذلك إنما تقرب كل واحد منھما بشيء

]: 469ص[وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھما السَّالم 
أن فاطمة عقت عن : عن آبائھ، عن علي بن الحسین َعَلْیھم السَّالم

  .شاة، ودینارًاالحسن والحسین، فأعطت القابلة َفْخَذ 
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أنھ : عن آبائھ، عن علي بن الحسین َعَلْیھم السَّالم]: 469ص[وفیھا 
سمى حسنًا یوم سابعھ، واشتق من إسم الحسن الحسین، وذكر أنھ 

  .لم یكن بینھما إال الحمل
: بإسناده عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 476ص[وفیھا 

إذا سمیتم الولد محمدًا : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال رسول اللَّھ َصلَّى
  )).فأكرموه، وأوسعوا لھ المجلس، والتقبحوا لھ وجھًا

ما : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: وبھذا اإلسناد قال
من قوم كانت لھم مشورة، فحضر معھم من اسمھ محمد، أو أحمد، 

  )). خیر لھمفأدخلوه في المشورة إال
ما من مائدة : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: وبھ قال



وضعت، فقعد علیھا من اسمھ محمد أو أحمد إال قدس اللَّھ ذلك 
  )).المنزل في كل یوم مرتین

حین سألھ محمد ]: 119ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
 عنھ عن العقیقة ماھي؟ قال َعَلْیھ بن سلیمان الكوفي رضي اهللا

العقیقة شاة تذبح عن المولود إذا ولد یوم سابعھ، كذلك : السَّالم
روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ عق عن الحسن 

والحسین َعَلْیھما السَّالم یوم سابعھما، وحلق رؤوسھما، وتصدق 
  .بوزن شعرھما فضة
* * * * * * * * * *  
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  خاتمة لكتاب الذبائح
قال اللَّھ ]: 385ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

َوَلا َتْأُكُلوا ِممَّا َلْم ُیْذَكِر اْسُم اللَِّھ َعَلْیِھ َوِإنَُّھ َلِفْسٌق {: سبحانھ وتعالى
ْم َوِإْن َأَطْعُتُموُھْم ِإنَُّكْم َوِإنَّ الشََّیاِطیَن َلُیوُحوَن ِإَلى َأْوِلَیاِئِھْم ِلُیَجاِدُلوُك

ھذه اآلیة نزلت في مشركي قریش : قال] األنعام[})121(َلُمْشِرُكوَن
تزعمون أنكم تتبعون أمر اللَّھ، : ؛ وذلك أنھم كانوا یقولون للمؤمنین

وأنتم تتركون ماذبح اللَّھ التأكلونھ، وما ذبحتم أنتم أكلتموه، والمیتھ 
َوَلا َتْأُكُلوا ِممَّا َلْم ُیْذَكِر {: ؛ فأنزل اللَّھ سبحانھفإنما ھي ذبیحة اللَّھ

فحرم بذلك المیتة، وما ذبحت ] 121:األنعام[}اْسُم اللَِّھ َعَلْیِھ
یرید أن كل ] 121:األنعام[}َوِإنَُّھ َلِفْسٌق{: الجاھلیة لغیر اللَّھ ثم قال

ْیُكُم اْلَمْیَتُة ُحرَِّمْت َعَل{: مالم یذكر اسم اللَّھ علیھ لمعصیة، ثم قال
َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزیِر َوَما ُأِھلَّ ِلَغْیِر اللَِّھ ِبِھ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة 
َواْلُمَتَردَِّیُة َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإلَّا َما َذكَّْیُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى 

اْلَأْزَلاِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْلَیْوَم َیِئَس الَِّذیَن َكَفُروا النُُّصِب َوَأْن َتْسَتْقِسُموا ِب
ِمْن ِدیِنُكْم َفَلا َتْخَشْوُھْم َواْخَشْوِن اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت 

َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِدیًنا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة 
  ]3:المائدة[})3(ُمَتَجاِنٍف ِلِإْثٍم َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم َغْیَر
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فھو ما ذكر علیھ غیر اسم اللَّھ، وأما : فأما ماأھل لغیر اللَّھ بھ
فھي الدابة ینشب حلقھا بین عودین، أو في حبل، أو في : المنخنقة

ترمى فھي التي : غیر ذلك مما تنخنق بھ فتموت، وأما الموقوذة
فھي التي تردى : على موقذتھا، أو تضرب فتموت، وأما المتردیة

من رأس الجبل، أومن المطارة، أو في البئر، أو في غیر ذلك مما 
فھي ما : تسقط فیھ الدابة فتموت، وال یلحق ذكاتھا، وأما النطیحة

: تنطحھ البقرة أو الشاة منھن، فتموت، وأما ما أكل السبع فھي
سبع، وال یلحق ذكاتھا فحرم اللَّھ ذلك كلھ إال أن یلحق الدابة یقتلھا ال

منھ ذكاة، فیذبح، وفیھ شيء من حیاة، فیكون حینئذ ذكیًا حالًال 
لآلكلین غیر محرم على العالمین، وكانت الجاھلیة یعدون ذلك كلھ 

  .ذكیًا، ولیس بمیتة
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: والنصب] 3:ائدةالم[}َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب{: ثم قال اهللا سبحانھ
فھي آلھتھم المنصوبة التي كانوا یذبحون لھا، وعلى اسمھا، ومعنى 

على النصب، فإنما ھو للنصب، فحرم اللَّھ ما ذبح لھا، وعلى : قولھ
َما َجَعَل اللَُّھ {: اسمھا، ثم قال جل جاللھ عن أن یحویھ قولھ أو ینالھ

َوَلا َحاٍم َوَلِكنَّ الَِّذیَن َكَفُروا َیْفَتُروَن ِمْن َبِحیَرٍة َوَلا َساِئَبٍة َوَلا َوِصیَلٍة 
وذلك أن قصي ] المائدة[})103(َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب َوَأْكَثُرُھْم َلا َیْعِقُلوَن

بن كالب كان أول من بحر، وسیب، ووصل ، وحما، ثم اتبعھ على 
ذلك قریش، ومن كان على دینھا من العرب، فكانوا یجعلون ذلك 

یزعمون أن اللَّھ حكم بھ حكمًا، فأكذب اللَّھ ذلك في قولھم، نذرًا ، و
إنھ : وقول إخوانھم المجبرة الذین نسبوا إلى اللَّھ كل عظیمة، وقالوا

َما َجَعَل {: قضى علیھم بكل معصیة وأدخلھم في كل فاحشة فقال
فنفى أن ] 103:ةالمائد[}اللَُّھ ِمْن َبِحیَرٍة َوَلا َساِئَبٍة َوَلا َوِصیَلٍة َوَلا َحاٍم



یكون جعل ذلك فیھم، أو قضى بھ سبحانھ علیھم إكذابًا منھ لمن 
رماه بفعلھ، ونسب إلیھ سیئات صنعھ فانتفى سبحانھ من ذلك، 

َوَلِكنَّ {: ونسبھ إلى أھلھ، ثم ذكر أنھم یفترون على اللَّھ الكذب، فقال
ْكَثُرُھْم َلا َیْعِقُلوَن الَِّذیَن َكَفُروا َیْفَتُروَن َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب َوَأ

فصدق اللَّھ سبحانھ إنھ لبري من أفعالھم، متعال ] المائدة[})103(
عن ظلمھم، وفسادھم، بعید من القضاء علیھم بغیر ما أمرھم، ناء 

  .عن إدخالھم فیما عنھ نھاھم
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فھي الناقة من اإلبل كانت إذا ولدت : والبحیرة التي كانوا جعلوھا
ن فنتجت الخامس سقبًا وھو الذكر ذبحوه ، فأھدوه الذین خمسة أبط

یقومون على آلھتھم ، وإن كانت أنثى استبقوھا، وغذوھا، وشرموا 
أذنھا، وسموھا بحیرة، ثم الیجوز لھم بعد ذلك أن یدفعوھا في دیة ، 
وال یحلبوا لھا لبنًا، والیجزوا لھا وبرًا إال أن یحلبوا لبنھا إن خافوا 

البطحاء، وإن جزوھا جزوھا في یوم ریح  على ضرعھا في
عاصف یذرون وبرھا في الریاح، وال یحملون على ظھرھا، 

ویخلون سبیلھا تذھب حیث شاءت، وإن ماتت اشترك في لحمھا 
  .النساء والرجال، فأكلوه

فھي من اإلبل كان الرجل منھم إذا مرض، فشفي، أو : وأما السائبة
سیب من إبلھ ما أراد أن یسیبھ  -سافر فأدي، أو سأل شیئًا فأعطي 

شكرًا هللا، ویسمیھا سائبة، ویخلیھا تذھب حیث شاءت مثل البحیرة، 
  .والتمنع من كأل، وال حوض ماء، وال مرعى

فھي من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة خمسة أبطن : وأما الوصیلة
عندھم فكان الخامس جدیًا ذبحوه، أو جدیین ذبحوھما، وإن ولدت 

یوھما، فإن ولدت عناقًا وجدیًا تركوا الجدي، ولم عناقین استح
قد وصلتھ، فالیجوز ذبحھ من أجلھا، : یذبحوه من أجل أختھ، وقالوا

وأما األم فمن عرض الغنم یكون لبنھا، ولحمھا بین الرجال دون 
  النساء، فإن ماتت أكل الرجال والنساء منھا، واشتركوا فیھا،
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ن اإلبل كان إذا ضرب عشر سنین، فھو الفحل م: وأما الحام
ھذا قد حمى ظھره، فیتركونھ : وضرب ولد ولده في اإلبل، قالوا

لما نتج لھم، ویسمونھ حامًا، ویخلون سبیلھ، فال یمنع أینما ذھب، 
ویكون مثل البحیرة، والسائبھ فال یجوز في دیة، وال یحمل علیھ 

م قال حمل، فھذه الثالثة من األنعام التي حرمت ظھورھا، ث
َثَماِنَیَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن اْثَنْیِن َوِمَن اْلَمْعِز اْثَنْیِن ُقْل {: سبحانھ

َءالذََّكَرْیِن َحرََّم َأِم اْلُأْنَثَیْیِن َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْیِھ َأْرَحاُم اْلُأْنَثَیْیِن َنبُِّئوِني 
ِل اْثَنْیِن َوِمَن اْلَبَقِر اْثَنْیِن ُقْل َوِمَن اْلِإِب)143(ِبِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن

َءالذََّكَرْیِن َحرََّم َأِم اْلُأْنَثَیْیِن َأمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْیِھ َأْرَحاُم اْلُأْنَثَیْیِن َأْم ُكْنُتْم 
ُشَھَداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اللَُّھ ِبَھَذا َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى اللَِّھ َكِذًبا 

} )144(ِلُیِضلَّ النَّاَس ِبَغْیِر ِعْلٍم ِإنَّ اللََّھ َلا َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن 
فذكر اللَّھ سبحانھ ذلك لما حرموا من البحیرة، والسائبة، ] األنعام[

والوصلیة ، والحام، وغیره فجعل الذكر زوجًا، واألنثى زوجًا، 
ھلم : النثیین؟ ثم قالآلذكرین من الثمانیة حرمت علیكم أم ا: فقال

نحن نشھد، فقال : شھداءكم الذین یشھدون أن اللَّھ حرم ھذا، فقالوا
َفِإْن َشِھُدوا َفَلا َتْشَھْد َمَعُھْم َوَلا َتتَِّبْع َأْھَواَء الَِّذیَن َكذَُّبوا {: اللَّھ سبحانھ

] األنعام[})150(َیْعِدُلوَن ِبآَیاِتَنا َوالَِّذیَن َلا ُیْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة َوُھْم ِبَربِِّھْم
ُقْل َلا َأِجُد ِفي {: ثم قال سبحانھ إخبارًا منھ لھم بما حرم علیھم فقال

َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى َطاِعٍم َیْطَعُمُھ ِإلَّا َأْن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدًما 
ا ُأِھلَّ ِلَغْیِر اللَِّھ ِبِھ َفَمِن َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنِزیٍر َفِإنَُّھ ِرْجٌس َأْو ِفْسًق

  ]األنعام[})145(اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَلا َعاٍد َفِإنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحیٌم
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} َفِإنَُّھ ِرْجٌس{: فھو السایل، وھو القاطر، وأما قولھ: والمسفوح
ھ فإنھ یقول إنھ رجس محرم، وأما فسق أھل لغیر اللَّ] 145:األنعام[



ھو المعصیة، والجراءة على اللَّھ بالذبح لغیر اللَّھ : بھ، فالفسق
األنعام [} َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر َباٍغ َوَلا َعاٍد {: والخطیئة، وأما قولھ

یرید غیر باغ في فعلھ، وال مقدم على المعصیة في أكلھ، ] 145:
وال متعد في ذلك ألمر ربھ، ولكن من اضطر إلى ذلك فجائز لھ أن 

یأكل منھ إذا خشي على نفسھ التلف من الجوع، فیأكل منھ مایقیم 
  .نفسھ ویثبت في بدنھ روحھ إلى أن یجد في أمره فسحة

كل ما أحل اللَّھ سبحانھ : قال یحیى بن الحسین رضي اهللا عنھ
للمسلمین فبین في كتاب اللَّھ رب العالمین، وما حرم علیھم فقد بینھ 

َمْن َھَلَك َعْن َبیَِّنٍة َوَیْحَیا َمْن َحيَّ َعْن َبیَِّنٍة َوِإنَّ ِلَیْھِلَك {: في كتابھ لھم
  ].األنفال[})42(اللََّھ َلَسِمیٌع َعِلیٌم

* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب اَألْطعمة
  باب في غسل الیدین وآداب األكل

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 426[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
الوضوء : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: الم، قالالسَّ

قبل الطعام بركة، وبعده بركة، وال یفتقر أھل بیت یأتدمون الخل، 
  )).والزیت

وأن یأكل من ]: 401ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم قال 
مر فیأكل من الطعام إذا قرب إلیھ مما بین یدیھ، إال أن یكون من الت

وبذلك جاءت السنة من الرسول َصلَّى اهللا : حیث أحب وأراد، قال
أنھ كان إذا قرب الطعام أكل مما بین یدیھ، ولم : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .یتعده إلى غیره، وإذا وضع التمر جالت یده في اإلناء
، ]1/44:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حضرت عبداهللا بن موسى على مائدة، : قال محمد]: 1/92:الرأب[
فأكلوا خبزًا، ولحمًا، وألوانا طبیخًا، وشواًء، وغیر ذلك كل ذلك 
: كان یأكل معھم من األلوان كلھا، ثم دعا بالوضوء، فمد یده، فقال



  .اغسلوا أیدیكم
حدَّثني أبو معمر، عن زید بن ] 1/93:الرأب[، ]1/44:العلوم[

فذكرت قولھ لقاسم بن : قال محمد . ختلط دماءكمت: علي، قال معًا
إبراھیم، فذكر نحوه عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وقال 

  .ھو أھون على الخادم: القاسم بن إبراھیم
حدَّثنا حسین : وأخبرنا محمد، قال] 1/93:الرأب[، ]1/44:العلوم[

نھى : قال بن نصر، عن خالد، عن حصین ، عن جعفر ، عن أبیھ،
  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن یرفع الطشت حتى یمتلي
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عن آبائھ، ]: 478ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھ السَّالم 
كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  ))).إن لھ دسمًا: ((لوَسلَّم إذا شرب لبنًا مضمض فاه وقا
: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 477ص[وبھ قال 

  )).إذا أكلتم الثرید فكلوا من جوانبھ، فإن الذروة فیھا بركة((
كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إذا ]: 478ص[وبھ قال 

وإذا )) وارزقنا خیرًا منھاللھم بارك لنا فیھ، : ((أكل طعامًا قال
  )).اللھم بارك لنا فیھ، وارزقنا منھ خیرًا: ((شرب لبنًا، قال

أتي النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بطعام، ]: 479ص[وبھ قال 
دعوه : (فأدخل أصبعھ فإذا ھو حار ؛ فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  ).ھ تعالى لم یطعمنا الحارحتى یبرد، فإنھ أعظم بركة، فإن اللَّ
قال الحسن بن یحیى َعَلْیھم ]: 28ص 2ج[وفي الجامع الكافي 

أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على : السَّالم
اإلقتصاد في الطعام، وإن اتسع متسع في النفقة من حلھ لم یضیق 

حلھ، فذلك ذلك علیھ، ولیس بمسرف عندھم إال أن ینفق في غیر 
  .سرف قلیلھ وكثیره

* * * * * * * * * *  



)1/837(  

  

  باب فیما یكره أكلھ وفیما ُنِھي عنھ
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 253ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

نھى عن : ((أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم
السباع، وعن كل ذي  الضب، والضبع، وعن كل ذي ناب من

  )).مخلب من الطیر، وعن لحم الحمر األھلیة
قال یحیى بن ]: 403ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

یكره أكل الطافي على الماء من الحوت : الحسین صلوات اهللا علیھ
، وما نضب عنھ الماء إال أن یدرك حیًا، أو یموت في حظیرة 

  .یكره أكل الحري والمارماھيحظرت لصیده، وجعلت ألخذه، و
وكذلك روي عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم، ویكره أكل كثیر من 

حرشات األرض مثل القنفذ، والضب نكرھھ، ونعافھ، ولیس بمحرم 
في كتاب، وال سنة، وكذلك األرنب نعاف أكلھا، ولیست بمحرمة، 

م أنھ عافھا، ولم وقد ذكر عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ
یأكلھا حین أھدیت لھ، وأمر أصحابھ بأكلھا، وھي في ذلك من صید 

  .البر الذي أحلھ اللَّھ لصائده
ویكره أكل الھر اإلنسي، والوحشي ككراھتنا لغیره من : قال

ویكره أكل الطحال، وقد روینا فیھ عن علي بن أبي : السباع، قال
ویكره ماعمل أھل ) ة الشیطانلقم: (طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

الكتاب ، والمجوس من الجبن، ألنھم یجعلون فیھ أنفحة المیتة، 
ویكره سمن المجوس ، والیھود، والنصارى كما تكره ذبائحھم 
لقذرھم، ونجاستھم، ویكره أن یأكل الرجل مستلقیًا على قفاه أو 

 منبطحًا على بطنھ، وأن یأكل بشمالھ، وفي ذلك مابلغنا عن رسول
أنھ نھى أن یأكل الرجل بشمالھ، أو : (اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

وكذلك یكره أكل السلحفاة ألنھ لیس مما خصھ ) مستلقیًا، أو منبطحًا
اللَّھ بتحلیل معلوم كما خص غیره من صید البر، والبحر، وقد 

رخص فیھ قوم، ولسنا نحبھ، ونكره أكل كل ماال ُیعرف من حرشة 
  .رضاأل
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وأما أكل لحوم الجاللة من البقر، والغنم، والطیر فال بأس بھ : قال
إذا كانت تعلف من األعالف والمراعي أكثر مما تجل، ویستحب 

  .لمن أراد أكلھا أن یحبسھا أیامًا حتى تطیب أجوافھا
وحدَّثني أبي عن أبیھ أنھ سئل عن أكل لحوم الجاللھ من الغنم : قال

البأس بھ، وقد جاءت الكراھة فیھا، وأرجو : طیر؟ فقالوالبقر وال
  .إذا كان أكثر علفھا غیر ذلك أن الیكون بأكلھا بأس

عن آبائھ، عن علي ]: 250ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أتى إلى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : َعَلْیھم السَّالم، قال

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ف: راع بأرنب مشویة، قال
یارسول اللَّھ بل ھدیھ، : فقال)) أھدیة أم صدقة؟: ((حیث أتاه 

فأدناھا إلى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فنظر رسول اللَّھ 
ى فقال رسول اللَّھ َصلَّ: إلیھا، فرأى في حیاھا دمًا، قال َعَلْیھ السَّالم

بلى : قالوا)) أما ترون ما أرى؟: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم للقوم
: یارسول اللَّھ أثر الدم فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

، وإنما ))نعم: ((أنأكل یارسول اللَّھ؟ قال: ، فقال القوم))دونكم((
فأكل : ل َعَلْیھ السَّالم تركھا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إعافة، قا

: یارسول اللَّھ ماترى في أكل الضب؟ قال: فقال الراعي: القوم، قال
)) ال نأكل، وال نطعم ما النأكل: ((فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

یارسول اللَّھ فإني أرعى غنم أھلي فتكون العارضة أخاف أن : قال
: ، قال))ال: ((ح بسني؟ قالتفوتني بنفسھا، ولیست معي مدیة أفأذب

  فبعظم؟: ، قال))ال: ((فبظفري؟ قال
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